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AGENDA
Maandag t/m vrijdag

14 jan t/m
18 jan

Afname Drieminuten Toets en AVI

Maandag t/m vrijdag

21 jan t/m
1 februari

Afname CITO-toetsen groep 2 t/m 8

ALGEMEEN NIEUWS
HET TEAM VAN O.B.S. ’T PIEREMENT WENST U
EEN GELUKKIG, GEZOND EN LIEFDEVOL 2019 TOE.

ACHTERBANRAADPLEGING OVER INVOERING CONTINUROOSTER
Afgelopen dinsdag hebben de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 1 tot en met 7 via
het ouderportal informatie van de Medezeggenschapsraad ontvangen over de plannen omtrent de
invoering van een continurooster. Tevens is u uw mening hierover gevraagd. Tot nu toe hebben al
veel ouders hun mening via het ouderportal doorgegeven. U hebt tot woensdag 16 januari de
mogelijkheid om te reageren. Daarna wordt de uitslag geanalyseerd door de leden van de
Medezeggenschapsraad. Op 28 januari zal de MR besluiten of de raad kan instemmen met de
invoering van het continurooster. Uiterlijk 31 januari ontvangt u een overzicht van de resultaten
van de achterbanraadpleging en wordt het besluit van de MR bekend gemaakt. Indien u geen
informatie over de achterbanraadpleging hebt ontvangen, verzoeken wij u dit z.s.m. door te geven
aan de schoolleiding (directie@obs-pierement.nl). Wij zullen u dan alsnog via het portal de stukken
toesturen.

NIEUW LOGO EN NIEUWE WEBSITE
Obs ‘t Pierement voor toekomstmakers! Met ons
nieuwe logo en deze website zijn wij klaar voor de
toekomst. Wij maken deel uit van OPSPOOR, een
stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende
gemeenten. OPSPOOR heeft ervoor gekozen om met
één naam en één herkenbaar gezicht naar buiten te
treden. Samen laten we zien waar wij als stichting en
scholen voor staan. Daarom krijgen alle OPSPOOR
scholen, waaronder ‘t Pierement, een nieuwe huisstijl.
Ons nieuwe logo symboliseert de regio Purmerend en omstreken, met zeven stippen voor de zeven
gemeentes waarin de 37 scholen gevestigd zijn. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers
dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden
we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar.
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Zo kunnen we ook binnen ‘t Pierement profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en
toekomstgericht onderwijs.
In het logo van onze school heeft een vrolijke tekening van een pierement een plaats gekregen. Zo
laten we onze naam als school in de Muziekwijk terug komen in ons logo.
De nieuwe huisstijl is vertaald naar een nieuwe website, waarop ouders in Purmer-Zuid die op zoek
zijn naar een school voor hun kind snel een goed beeld krijgen wat ‘t Pierement te bieden heeft.
Voor de communicatie met de ouders, verzorgers die al een kind op onze school hebben, gebruiken
we het ouderportal van Basisonline.

BIJDRAGEN AAN SCHOOLREISJES / WERKWEKEN
Met instemming van de oudergeleiding van de MR is besloten om de bijdragen van de ouders,
verzorgers aan de jaarlijkse schoolreisjes of werkweken iets te verhogen.
De nieuwe bijdragen zijn als volgt:
Groep 1 tot en met 4: € 22,50
Groep 5/6:
€ 70,00
Groep 7/8:
€ 90,00
Graag ontvangen wij voor 15 maart uw bijdrage. U kunt het bedrag over maken naar het
volgende rekeningnummer:
NL 02 INGB 000 4217350 ten name van “Ouderfonds inzake werkweken” onder vermelding van
“schoolreisje / werkweek, naam kind, naam groep “.
Opgelet: Dit is niet het rekeningnummer waar u de ouderbijdrage aan de ouderraad naar
overmaakt.

AFNAME CITO-TOETSEN
Vanaf maandag 21 januari tot en met vrijdag 1 februari worden de CITO-toetsen afgenomen. Dit
schooljaar worden voor het laatst de de CITO-toetsen ook afgenomen bij de leerlingen van groep
2. Op maandag 11 februari worden de opbrengsten tijdens een studiedag geanalyseerd door het
gehele team, waarna de groepsplannen voor het tweede deel van het schooljaar worden gemaakt.
De school is daarom op maandag 11 februari gesloten.

VRIJDAG 15 MAART: LANDELIJKE ACTIEDAG ONDERWIJS
Via de media zult u vernomen hebben dat de vakbonden een landelijke actiedag voor het gehele
onderwijsveld hebben uitgeschreven op vrijdag 15 maart. In de komende weken zal duidelijk
worden of de leerkrachten van ’t Pierement aan deze oproep gehoor zullen geven. Wij zullen u
hierover zo spoedig mogelijk informeren.

KORFBALCLINICS
Tijdens de gymnastieklessen op 28 en 29 januari worden er door SPURD korfbal clinics gegeven.

VAKANTIES / STUDIEDAGEN
Vakanties:
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

18-02-2019 t/m 22-02-2019
19-04-2019 t/m 03-05-2019 (inclusief Goede Vrijdag, Koningsdag en Pasen)
10-06-2019
13-07-2019 t/m 25-08-2019

Vrije dagen
Vrijdagmiddag
Hemelvaart

21-12-2018
30-05-2019 en 31-05-2019
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Studiedagen
Maandag
Vrijdag

11 – 02 – 2019
21 - 06- 2019

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 25 JANUARI 2019
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