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AGENDA
Dinsdag

12 maart

OR-vergadering 19.30 uur

Vrijdag

15 maart

Stakingsdag: school gesloten

Maandag

18 maart

MR-vergadering 19.30 uur

Maandag

25 maart

Bibliotheekbezoek groep 7 10.30 -11.30 uur

Woensdag

27 maart

Verjaardag alle juffen

Vrijdag

29 maart

Maandsluiting groep 6 Viool

Maandag t/m
Vrijdag

1 april t/m
5 april

Week van de Lentekriebels

Woensdag

3 april

Grote Rekendag

Donderdag

4 april

Informatie avond over Week van de Lentekriebels

Vrijdag

5 april

Maandsluiting groep 4 Panfluit

ALGEMEEN NIEUWS

WELKOM AAN NIEUWE LEERLINGEN
Bij ons op school is Sietze gekomen. Hij zit in de Trompet. Wij wensen hem een hele fijne tijd op
’t Pierement.
Momenteel zijn we druk bezig om de formatie van het komend schooljaar in beeld te brengen.
Daarbij is het van belang dat wij weten op hoeveel nieuwe kleuters wij komend schooljaar kunnen
rekenen. Wellicht hebben ouders van onze huidige leerlingen hun toekomstige kleuter nog niet
ingeschreven. In dat geval verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Toekomstige leerlingen
kunnen worden ingeschreven van 2 ½ jaar.
LANDELIJKE STAKINGSDAG ONDERWIJS 15 MAART
Er is een flinke investering van 4 miljard euro nodig voor onderwijs. De kwaliteit staat namelijk in
het hele onderwijs -van het primair onderwijs tot en met de universiteiten- onder druk. Dat
komt door de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering en
personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet maar in geringe mate extra investeren in het
onderwijs. Deze staking is uniek, omdat er nog nooit in het hele onderwijs gezamenlijk werd
gestaakt.
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OVERZICHT SCHOOLREISJES/WERKWEKEN
Groepen 1/2 gaat naar Sprookjes Wonderland op 16 mei
Groepen 3/4 gaan naar Zuiderzee Museum op 21 mei
Groepen 5/6 gaan naar Het Zeehuis in Bergen aan Zee van 15 mei t/m 17 mei
Groepen 7/8 gaan naar Jonkersbergen op Texel van 3 juni t/m 5 juni
De 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.
GROTE REKENDAG 3 APRIL
Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties
waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje
of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs
redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het
onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht
op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
UITBREIDING VAN HET AANTAL CHROMEBOOKS
Afgelopen week hebben wij de derde serie chromebooks mogen ontvangen. Hierdoor heeft de
school nu in totaal de beschikking over 90 chromebooks. Deze devices worden ingezet bij het
verwerken van de leerstof, het opzoeken van informatie tijdens het thematisch onderzoekend leren
en het maken van presentaties. Het gebruik van de chromebooks (en I-pads in de kleuterbouw) zal
de komende jaren verder worden uitgebreid.
DE SCHOENENWINKEL
De komende weken werken de kleuters aan het thema ‘Schoenenwinkel’. Daarvoor hebben ze veel
schoeisel nodig (schoenen/laarzen/sandalen/slippers/sloffen etc.).
Indien u schoenen (liefst inclusief doos) over heeft, dan kunt u die inleveren bij de groepen 1/2, de
Tamboerijn/Trompet.
INTRODUCTIE GYMPEDIA
Vanaf maart 2019 gaan alle scholen van Opspoor in de gymzaal gebruik maken van Gympedia.
Gympedia is een methode die gebruikt wordt m.b.v. de I-pad. Deze methode bevat apps waarbij er
gefilmd wordt. Op die manier is het mogelijk om de ontwikkelingen van kinderen in kaart te
brengen. Video delay is één van die apps. De beelden die hier mee gemaakt worden, kunnen met
een vertraging worden afgespeeld zodat de leerlingen zichzelf terug kunnen zien. Deze app slaat
geen beelden op. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u bij mij terecht.
Met sportieve groet,
Yassin Hassan, gymleerkracht
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NIEUWS VAN DE OUDERCOMMISSIE
OUDERBIJDRAGE
Graag uw aandacht betreffende de OUDERBIJDRAGE voor dit schooljaar.
Heeft u de €26,- reeds overgemaakt op NL47INGB0000030893 TNV HET Ouderfonds voor OBS Het
Pierement? Alvast dank daarvoor!
We hebben uw bijdrage hard nodig om voor uw kinderen allerlei leuke aktiviteiten te
organiseren. Ook dit schooljaar gebeurt er weer van alles op en rond de school, dit kan alleen met
behulp van uw financiele bijdrage.
PAASFEEST OP DONDERDAG 18 APRIL VANAF 12.30 UUR
Ook dit schooljaar willen we weer een leuke paasactiviteit organiseren.
We kunnen zeker nog wel een aantal hulpouders gebruiken die deze, inmiddels traditionele,
Paasmiddag (12.30 u – 15 u) tot een succes willen maken. Er hangen intekenlijsten op iedere
klassendeur waar u zich kunt aanmelden. Ook kunt u zich aanmelden via ons mailadres:
or@obs-pierement.nl

NIEUWE PENNINGMEESTER GEZOCHT!!!!
Op onze advertentie aangaande een nieuwe PENNINGMEESTER is in het Ouderportal nog geen
reactie binnen gekomen. Wie weet krijgen we via de Nieuwsbrief een enthousiaste kandidaat.
De Ouderraad(OR) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers en leerkrachten. De OR is
verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten zoals onder andere Sinterklaas-, Kerst- en
Paasfeest. Maar ook voor de luizencontrole of bijvoorbeeld het regelen van het wassen van het
textiel.
De OR zoekt hulpouders die meehelpen met het realiseren hiervan.
Tevens is de OR verantwoordelijk voor het innen van de jaarlijkse Ouderbijdrage. De
ouderbijdragen worden over de verschillende activiteitencommissies gebudgetteerd. Hiermee
kunnen de commissies de activiteiten organiseren, die u als ouder van de kinderen gewend bent.
De financiën worden beheerd door een tweetal penningmeesters.
Momenteel heeft de OR één penningmeester.
De penningmeester heeft te kennen gegeven het stokje over te willen dragen aan een nieuwe
enthousiaste penningmeester die voor een langere termijn deze rol wilt vervullen.
Daarnaast is de OR op zoek naar een 2e penningmeester, dit omdat de financiën dan door middel
van het vier ogen-principe wordt gecheckt.
Taken en verantwoordelijkheden:
 Innen van de jaarlijkse ouderbijdrage;
 Verdelen van budgetten;
 Beheren van de financiën;
 Maken van financiële overzichten;
 Verantwoording afleggen aan de OR;
 Maken van de jaarbalans;
 Bijwonen van de OR vergaderingen;
Zit uw kind nog een aantal jaren op ‘t Pierement? Heeft u affiniteit met financiën en
penningmeesterschap en wilt u graag een steentje bijdragen aan het goed functioneren van de
financiën op school, neemt u dan contact met ons op?!
Stuur een korte motivatie naar or@obs-pierement.nl , voor meer informatie kunt u ook bellen naar
onze voorzitter Ferry Middelink, 06-53982531
Alvast hartelijk dank!
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NIEUWS VAN DE SPORTCOMMISSIE
BLOESEMTOCHT 2019

Zondag 14 april 2019 kunt u reeds vastzetten in uw agenda.
Deze inmiddels al tientallen jaren vermaarde wandeltocht wordt dan weer op zaterdag en zondag
gelopen in ons prachtige Werelderfgoed de Beemster. De afstanden zijn 5, 10 en 15 km.
In deze polder staan de bloesembomen dan weer in volle bloei en is het een genot om langs sloten
en over paden te lopen.
De Sportcommissie van het Pierement organiseert, in schoolverband voor onze sportieve kids met
hun ouders, de 5 km loop op zondag 14 april 2019.
Wat is het niet gezellig en supergezond om met elkaar deze sfeervolle wandeltocht te lopen en bij
de finish op de Koemarkt elkaar te feliciteren onder het genot van een kopje thee of anderszins!
Aanstaande week zullen de inschrijfformulieren worden meegegeven.
Graag daarna uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 de strookjes retour.
De Sportcommissie

VAKANTIES / STUDIEDAGEN 2018-2019
Vakanties:
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

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

Studiedagen
Vrijdag

21 - 06-

2019

VAKANTIES 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
De meivakantie wordt
Zomervakantie

19 -10-2019 t/m 27-10-2019
21-12-2019 t/m 05-01-2020
15-02-2020 t/m 23-02-2020
25-04-2020 t/m 03-05-2020
waarschijnlijk verlengd. Hierover binnenkort meer nieuws.
04-07-2020 t/m 16-08-2020

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 22 MAART 2019
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