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AGENDA
Donderdag t/m
vrijdag

30 en 31
januari

School gesloten i.v.m. staking

Donderdag t/m
vrijdag

13 en 14
februari

School gesloten i.v.m. studiedagen (analyse CITO-toetsen
en maken van nieuwe groepsplannen)

Maandag

24 februari

Start muzieklessen door docent Muziekschool
Uitreiking rapporten

Maandag t/m vrijdag

24 t/m 28
februari

Rapportgesprekken en
adviesgesprekken groep 8

Maandag

2 maart

Start inschrijvingen voortgezet onderwijs

ALGEMEEN NIEUWS

Staking
Afgelopen 2 dagen waren alle scholen van OPSPOOR gesloten i.v.m. de landelijke
onderwijsstaking. Wij hopen dat de noodkreet vanuit het onderwijs om actiever aan de slag
te gaan met het bestrijden van het lerarentekort nu wel wordt gehoord door minister Slob.
Wij zijn ons ervan bewust dat door deze acties ouders in de problemen kunnen komen met
het opvangen van hun kinderen, maar hopen dat op de langere termijn iedereen (leraren,
ouders en vooral de kinderen) zal profiteren van de resultaten van de acties.

Herinnering studiedagen
Voorafgaand aan de voorjaarsvakantie staan er 2 studiedagen gepland op donderdag 13 en
vrijdag 14 februari. Tijdens deze dagen zullen de leerkrachten samen met de directie en intern
begeleider de opbrengsten van de CITO-toetsen analyseren en de plannen voor het tweede
deel van het schooljaar maken. De voorjaarsvakantie wordt hierdoor voor de leerlingen dus
met 2 dagen verlengd.

Weeksluiting groep 5/6 verplaatst
De weeksluiting van groep 5 /6 is verplaatst van vrijdag 28 februari naar vrijdag 20 maart.
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Creatief circuit Wherelant
Afgelopen woensdag zijn de jongste leerlingen gestart met de naschoolse creatieve lessen van
Wherelant. Komende week is er nog één mogelijkheid om een proefles mee te doen. Mocht
uw kind belangstelling hebben, dan verzoeken wij u dit door te geven aan de groepsleerkracht.
Inmiddels hebben zich al 10 leerlingen aangemeld voor het circuit voor de kinderen vanaf 7
jaar. Binnenkort zal de docent de klassen langs gaan om wat meer over het aanbod te
vertellen. In de bijlage vindt u nogmaals de informatie vanuit Wherelant.

Muzieklessen
Op maandag 24 februari starten de wekelijkse muzieklessen door een vakleerkracht van de
Muziekschool Waterland. In de volgende Nieuwsbrief volgt meer informatie.

Scoren met FC Volendam
Naast sporten en spelen, is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor
zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met Scoor een Boek! willen wij, in samenwerking
met FC Volendam en bibliotheek Waterland, leerlingen uit de groepen 5 en 6 stimuleren om
met plezier te (blijven) lezen.
Donderdag 7 februari wordt de Aftrap verzorgd door iemand van de bibliotheek en in de
komende 9 weken gaan de 47 leerlingen zo veel mogelijk boeken lezen in de klas. Ook willen
we de gezinnen van deze leerlingen stimuleren om mee te doen en zo veel mogelijk te lezen.
Kijk voor meer informatie over dit project op de website van bibliotheek Waterland.

Geef een boek cadeau
Het Leesteken doet uiteraard ook dit jaar weer mee met de landelijke boekhandelsactie Geef een
boek cadeau. Dit keer betreft het de titel De koning van Katoren van Jan Terlouw. Dit boek wordt
aangeboden voor slechts € 2,=
Meer informatie kunt u lezen op http://geefeenboekcadeau.nl/.

Onze Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Martijn Ruigewaard en ik werk als Schoolmaatschappelijk
werker op ‘t Pierement. Ik heb op woensdag inloopspreekuur van 9.00
uur tot 10.30 uur.
U kunt bij mij terecht voor vragen over opgroeien en opvoeden en de
samenwerking met school.
Of misschien zit u zelf in een fase van uw leven waarin bepaalde vragen spelen. Samen kunnen
we op zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar u dit kunt vinden.
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Vriendelijke groet, Martijn Ruigewaard, m.ruigewaard@smdzw.nl
VAKANTIES / STUDIEDAGEN 2019-2020
Vakanties:
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

15-02-2020 t/m 23-02-2020
25-04-2020 t/m 10-05-2020
04-07-2020 t/m 16-08-2020

Feestdagen:
Goede vrijdag
2e Paasdag:
Hemelvaartsdag
+ vrije vrijdag:
2e Pinksterdag:

21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020

Studiedagen:
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag

13-02-2020
14-02-2020
06-03-2020
11-05-2020 vanaf 12.00 uur
15-06-2020
16-06-2020

10-04-2020
13-04-2020
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