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AGENDA
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

Vrijdag

12 april

Koningsspelen

Zaterdag+zondag

13+14 april

Bloesemtocht

Dinsdag + woensdag

16+17 april

Cito Eindtoets groep 8

Vrijdag

19 april

Start Meivakantie school gesloten t/m 5 mei

Maandag

6 mei

Eerste schooldag na de meivakantie

Donderdag

23 mei

Schoolfotograaf

ALGEMEEN NIEUWS
WELKOM AAN NIEUWE LEERLINGEN
Aren is onlangs in de Tamboerijn begonnen. Wij wensen hem een fijne tijd op ’t Pierement.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 23 mei a.s. zal de schoolfotograaf bij ons op school komen. Wij zullen u t.z.t. via de
nieuwsbrief op de hoogte stellen van de gang van zaken.
KONINGSSPELEN
12 April a.s zijn de Koningsspelen. Voor het programma van SPURD is onze school dit jaar
ingedeeld in het middagprogramma. Sommige klassen beginnen met dit middagprogramma al rond
12.00 uur. Wij willen daarom voor deze dag continurooster instellen. De kinderen nemen die dag
dus een lunchpakketje mee en zullen dit in de eigen klas opeten.
Vanwege dit continurooster mogen de kinderen een uurtje later beginnen, om 09.30 uur. Als u in
verband met uw werk of studie niet voor opvang kunt zorgen, dan is het natuurlijk ook mogelijk
om uw kind om 08.30 uur naar school te brengen. Wij vragen u wel dit even van te voren tegen de
leerkracht te zeggen.
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WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS

Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele
week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit
jaar is dat het thema Anders?! Ook dit schooljaar doet ’t Pierement hieraan mee. We
besteden hierbij aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit,
gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin
uniek.
De Week van de Lentekriebels is, in tegenstelling tot eerder vermeld, verschoven naar week 14
van 1 t/m 4 april.
Vanuit de GGD krijgen we begeleiding om de Week van de Lentekriebels op de juiste manier te
integreren in onze school en in ons onderwijs.
Doel en meerwaarde van deze week
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde
seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere
leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al
aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks,
verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.
Ouderavond
Omdat we het belangrijk vinden om u als ouder en opvoeder te betrekken bij dit gedeelte van ons
onderwijs, wordt er vanuit de GGD op donderdag 4 april van 19:30 – 21:00 uur een ouderavond
georganiseerd. Tijdens deze ouderavond wordt onder andere het volgende besproken: Hoe wordt
het onderwerp op school behandeld? Wat is het belang van goede voorlichting aan kinderen? Hoe
gaat de school hierover in gesprek met de kinderen? Hoe kunt u zelf als ouder hierover in gesprek
gaan met uw kind(eren)?
Week van de Lentekriebels in week 14 van 1 t/m 5 april
Ouderavond op donderdag 4 april van 19:30 – 21:00 uur
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WORKSHOP: Word mediacoach van je kind
Het It-Lab OPSPOOR en de Bibliotheek Waterland verzorgen tijdens de Media Ukkiedagen een
gratis workshop voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
De workshop wordt gehouden op woensdagavond 3 april in de Bibliotheek Purmerend.
Tijdens de avond kunnen ouders kennismaken met nieuwe dingen als: Robots (programmeren). VR
Brillen, leesapps met AR (augmented reality-tv) en nog veel meer digitale speel- en leermaterialen.
Tijdens de workshop komen vragen aan bod als; Hoe ga ik om met schermtijd? Hoe lees ik
interactief voor? Hoe combineer ik oude media met nieuwe media en welke apps zijn geschikt en
met welke materialen kun je spelen en leren?
Deze activiteit is geschikt voor ouders (en professionals) van kinderen in de leeftijd van 4 tot 6
jaar.
Workshop Word mediacoach van je kind is op woensdag 3 april van 19.30 – 21.30 uur in de
Bibliotheek Purmerend (Waterlandlaan 40). Deelname is gratis maar graag aanmelden vooraf.
Aanmelden kan in alle vijf vestigingen van Bibliotheek Waterland en via
www.bibliotheekwaterland.nl/kaartverkoop.
Meer over de Media Ukkiedagen op www.mediaukkiedagen.nl

NIEUWS VAN DE MR
Op 18 maart is de MR bijeen geweest en is er over verschillende onderwerpen gesproken.
Zo zijn wij bijgepraat over de ontwikkelingen die gaande zijn, zoals het thematisch onderzoekend
leren en de Vreedzame School.
Ook de laatste ontwikkelingen binnen de ouderraad zijn besproken en zijn we bijgepraat over de
plannen van de OR.
Zet u 5 juli vast in uw agenda? Dan is het zomerfeest.
Waar al een aantal vergaderingen over wordt gesproken is het probleem van de vieze zandbak en
het lijkt erop dat er een oplossing in zicht is. Wel wordt het een dure klus en wordt er nog gezocht
naar een manier om het te financieren.
Verkiezingen.
Omdat haar jongste dochter in groep 8 zit en dit jaar de school zal verlaten zullen we in juli
afscheid moeten nemen van onze secretaris Claudia Carvalho. De taak van secretaris zal worden
overgenomen door Laura Parisi.
Een en ander betekent dat er vanaf juli een vacature te vervullen is binnen de MR. Binnenkort
ontvangt u een uitnodiging om u kandidaat te stellen en zullen er verkiezingen worden gehouden.
Wilt u voor die tijd eens kijken of het iets voor u is? De MR vergaderingen zijn openbaar en u bent
van harte welkom om aan te schuiven. Ook kunt u altijd met vragen terecht bij een van de
zittende MR-leden.
Gerda Ras - voorzitter
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NIEUWS VAN DE OUDERCOMMISSIE
ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Wist u dat in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven? De
voedselbank helpt de armsten door ze te voorzien van voedselpakketten. Ook de overheid,
bedrijven, instellingen en particulieren helpen ze daarbij: met geld, diensten en met eten.
Zo wordt de armoede bestreden en zorgt de Voedselbank er ook voor dat de voedseloverschotten
verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
In de 2e week van april komt er iemand van de Voedselbank langs om onze kinderen hierover te
vertellen. Na de uitleg weten ze dan wat ze zelf kunnen inzamelen en de school stelt een lokaal
beschikbaar waar het houdbare voedsel kan worden verzameld.
Donderdag 19 april zal de school, gezamenlijk met enkele kinderen, het voedsel naar de
Voedselbank brengen. Kijkt u alvast in uw voorraadkast of u nog iets over heeft…?

ZOMERFEEST “DIEP IN DE ZEE” OP VRIJDAG 5 JULI !!
Na het geweldige succes van het Zomerfeest in het afgelopen schooljaar hebben we de smaak te
pakken! Vrijdag 5 juli zullen we weer met een grandioos festijn uitpakken, buiten op het
schoolplein. Een aantal succesnummers zullen weer herhaald worden zoals de Taartenwedstrijd,
het Rad van Fortuin en een spannende hindernisbaan. De komende tijd zullen we u op de hoogte
houden van de vorderingen. De inkomsten van het Zomerfeest zullen weer geheel ten goede
komen van onze school. We rekenen, net zoals bij het 1e Zomerfeest, op heel veel hulp van ouders
etc. Dus zet 5 JULI alvast in uw agenda en dan maken we er samen weer een heerlijk feestje van!

PAASFEEST OP DONDERDAG 18 APRIL VANAF 12.30 UUR

Over een paar weken organiseren we weer het altijd supergezellige paasfeest. De intekenlijsten
hangen op de deur van uw leerkracht. Heeft u uw naam al ingevuld?
We kunnen zeker nog wel een aantal hulpouders gebruiken die deze, inmiddels traditionele,
Paasmiddag (12.30 u – 15 u) tot een succes willen maken.
U kunt zich ook aanmelden via ons mailadres: or@obs-pierement.nl De kids rekenen op uw hulp!
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OUDERBIJDRAGE
Graag uw aandacht betreffende de OUDERBIJDRAGE voor dit schooljaar. Tot op heden heeft nog
lang niet elke ouder zijn Ouderbijdrage overgemaakt.
We zijn reeds op de helft van het huidige schooljaar en we kunnen uw bijdrage zeer wel gebruiken.
Heeft u inmiddels de € 26,- overgemaakt op NL47INGB0000030893 tnv Het Ouderfonds voor OBS
‘t Pierement? Alvast dank daarvoor!
We hebben uw bijdrage hard nodig om voor uw kinderen allerlei leuke activiteiten te
organiseren. Ook dit schooljaar gebeurt er weer van alles op en rond de school, dit kan alleen met
behulp van uw financiële bijdrage.
KLEDINGCONTAINER
Wist u dat de kledingcontainer op het schoolplein in elk geval al 1x is geleegd?!
Zoals u wellicht al heeft gezien staat er sinds kort een kledingbak bij ons op het schoolplein. In
deze bak kunnen kinderen, ouders en medewerkers van ’t Pierement hun oude kleding doneren.
Hiermee helpen we zowel de school, die een vergoeding krijgt, als degenen die het zo goed
kunnen gebruiken.
Met de lente voor de deur schreeuwen uw kledingkasten ongetwijfeld om een grondige
opruimbeurt. Dat betekent dus én een opgeruimde kledingkast, én een tweede leven voor uw
kleding én een blije school. Geen 2, maar 3 vliegen in één klap!
Er zijn wel enkele spelregels:
1. Geen schoeisel 2. Geen oude lappen 3. Geen kapotte kleding
Ook gaan we de omliggende huisbewoners benaderen om hun overtollige kleding bij ons in de
container te stoppen, we hopen op een mooie opbrengst aan het eind van dit schooljaar!
OUDERPORTAL
In het Ouderportal wordt vaak belangrijk nieuws aangaande onze school met de ouders gedeeld.
Neemt u regelmatig een kijkje? Zo bent u up-to-date van alle nieuws op ‘t Pierement.
Ook kunt u daar uw informatie kwijt.

NIEUWS VAN DE SPORTCOMMISSIE
DE BLOESEMTOCHT: Wie bemant de Water/Fruitpost?!
Reeds meer dan 30 leerlingen van ’t Pierement hebben zich ingeschreven voor die sfeervolle
wandeltocht door de Beemster op zondag 14 april. Halverwege de tocht willen we graag een
waterpost bemand hebben waarbij iedereen de dorst kan lessen en een vers stuk fruit kan eten.
Bij de aanmeldingen zit nog geen ouder, opa/oma, begeleider etc. die bij onze waterpost wil staan.
U heeft nog de mogelijkheid tot 29 maart om uzelf en uw kind(eren) in te schrijven.
Geeft u zich alstublieft op, de kinderen zullen u dankbaar zijn!
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VOETBALTOERNOOIEN
In april hebben een aantal van onze leerlingen zich opgegeven voor de VOETBALTOERNOOIEN van
Wherevogels en FC Purmerend.
Sportcommissie-lid Anja heeft het voor elkaar gekregen dat de meiden- en jongensvoetbalteams
hiervoor mogen trainen/oefenen bij voetbalclub SV Ilpendam, onder leiding van een echte
voetbaltrainer!
Geweldig en super sportief dat Ilpendam zijn voetbaltrainer én voetbalcomplex, aan de
Lepelaarstraat 53 in Ilpendam beschikbaar stelt. Op ZONDAG 31 maart is er van 15.00 – 16.00 uur
een training voor de teams uit de groepen 7/8.
Voor de teams uit de groepen 3/4 en 5/6 is de training in Ilpendam op VRIJDAG 12 APRIL van
18.00 – 19.00 uur.
U zorgt zelf voor het vervoer naar SV Ilpendam en we rekenen op een hoge opkomst. Veel plezier!
Het wedstrijdschema hangt op het informatiebord van de Sportcommissie bij de ingang
van de school!

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
Hemelvaart

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 5 APRIL 2019
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