NN

NIEUWSBRIEF

Donderdag 6 maart 2020, nr 13

AGENDA
Vrijdag

6 maart

Studiedag over thematisch onderzoekend leren en
De Vreedzame School. School gehele dag gesloten

Donderdag

12 maart

Informatieavond “Week van de lentekriebels”

Vrijdag

13 maart

Weeksluiting door groep 7

Maandag t/m vrijdag

16 t/m 20
Maart

Week van de lentekriebels

Dinsdag

17 maart

Achterbanbijeenkomst GMR

Vrijdag

20 maart

Weeksluiting groep 5/6

Woensdag

25 maart

MR vergadering

ALGEMEEN NIEUWS

Coronavirus
Hoe gaan wij om met preventieve maatregelen om het Coronavirus buiten de schooldeuren
te houden? Wij volgen de richtlijnen van de deskundigen van het RIVM en de regionale GGD.
Dagelijks kijken wij of deze richtlijnen zijn aangepast en zullen daar ook ons handelen op
aanpassen. Tot heden zijn de richtlijnen vanuit RIVM nog steeds hetzelfde: regelmatig handen
wassen met water en zeep, niezen of hoesten in de elleboog en gebruik maken van papieren
zakdoekjes. Als aanvullende maatregel hebben wij besloten het handen schudden bij start en
einde van de schooldag tijdelijk op te schorten.

Scoor een boek!
FC Volendam en Bibliotheek Waterland zetten samen hun kracht in. Het leesproject 'Scoor
een Boek!' bundelt de populairste sport van de wereld met lezen. Het doel is om leerlingen
uit de groepen 5 en 6 te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen.
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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 we dat bereiken. In
9 weken gaan de leerlingen van groep 5 en 6 zo veel mogelijk boeken lezen in de klas.
Voor elk gelezen boek plakken ze een sticker op een poster. De school die de meeste boeken
heeft gelezen wint een prijs. Ook krijgen alle leerlingen van groep 5 en 6 twee kaarten voor
de wedstrijd FC Volendam tegen Jong Ajax. Deze wedstrijd vindt plaats op vrijdag 6 maart
2020, aanvang 20.00 uur in het stadion van FC Volendam.

Correctie bij berichtje over melkvoorziening
In de herinnering aan de studiedag van 6 maart is gemeld dat de leerlingen die schoolmelk
drinken een extra pakje melk meekrijgen. Dit is niet correct. Aan het begin van het schooljaar
zijn de schoolvakanties en extra vrije dagen doorgegeven aan Campina Schoolmelk. Deze
dagen worden niet in rekening gebracht en daarom ontvangen de leerlingen dus op
studiedagen ook geen melk. Excuus voor de verwarring.

Bezoek Huis van Hilde door de leerlingen van groep 5/6.
Hieronder 2 verslagjes van leerlingen uit groep 5/6:
“Het Huis van Hilde is een interessant museum. Je kan er veel van leren of zelf onderzoek doen.
We konden een tunica van een Romein dragen en weet je dat ze 30 kilo dragen aan bepakking?
We konden ook de verschillen zien tussen de Romeinse soldaat en de Germaanse. We kregen
ook te zien hoe Nederland er jaren voor Christus uit zag. Er was toen veel meer water. Het was
een interessant museum. We mochten ook gebroken borden en kommen en bekers maken met
tape, zoals een echte archeoloog doet. We hebben ook ontdekt wat de archeologen hebben
ontdekt bij het onderzoeken van lagen aarde. Je kan ook gewoon komen om het museum te
bekijken. Het was een geweldig museum. Ik heb heel veel geleerd.
Brian, groep 5/6”
“Ik ben met de klas naar Het Huis van Hilde geweest. Het was heel leuk. Ik kan wel wat vertellen
over Castricum. Ik heb best veel weetjes; Weet je waarom het museum Het Huis van Hilde
heet? Er was een jonge vrouw, zij was de eerste opgraving in de buurt van Castricum. De
archeologen onderzochten haar skelet. Ze zagen dat ze op haar buik lag, maar mensen begraaf
je niet op hun buik. Daardoor denken ze dat ze is verdronken. Het skelet kreeg de naam Hilde
en daarom heet het museum nu zo. Ik had geen flauw idee wat de Romeinen aten, maar dat
ik dus spinazie. Vroeger stond Castricum nog onder water, maar er kwam steeds meer land.
Het bezoek aan het Huis van Hilde was leuk en interessant. Ik wil er graag nog een keer heen!
Jennifer, groep 5/6”
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Muzieklessen
Afgelopen donderdag is het wijkkoor voor leerlingen van groep 3 en 4 uit de Purmer-Zuid
gestart. Wellicht horen leerlingen enthousiaste verhalen van hun klasgenootjes en willen ze
alsnog aansluiten bij het koor. Dat kan door dit te melden bij de Muziekschool. In de bijlage
bij de vorige nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Open dag op 3 april
Op vrijdagmorgen 3 april zetten wij de schooldeuren open voor alle belangstellenden. Wij
zullen onze huidige ouders en ouders van peuters in gelegenheid stellen om de klassen te
bezoeken en zo een beeld te krijgen van de activiteiten op peuterspeelzaal Eigenwijs en
basisschool ’t Pierement. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de open dag.

Achterbanbijeenkomst op 17 maart
Graag uw aandacht voor de bijlage met daarin informatie over de Achterbanbijeenkomst van
de GMR op 17 maart.

Vakantierooster nieuwe schooljaar
Het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld in overleg met het
schoolbestuur. Onderaan de nieuwsbrief vindt u het vakantierooster.

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.
Vriendelijke groet, Martijn Ruigewaard, m.ruigewaard@smdzw.nl
VAKANTIES / STUDIEDAGEN 2019-2020

Vakanties:
Meivakantie
Zomervakantie

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

Feestdagen:
Goede vrijdag

10-04-2020
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2e Paasdag:
Hemelvaartsdag
+ vrije vrijdag:
2e Pinksterdag:
Studiedagen:
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
VAKANTIES

13-04-2020
21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020

06-03-2020
11-05-2020 vanaf 12.00 uur
15-06-2020
16-06-2020
2020-2021

Herfstvakantie
10-10-2010 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie
19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021
Goede Vrijdag/Pasen:02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie
24-04-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaartsdag+
Vrije vrijdag:
13-05-2021 t/m 14-05-2021
2e Pinksterdag:
24-05-2021
Zomervakantie
10-07-2021 t/m 22-08-2021
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 20 MAART 2020

