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DINSDAG

Vrijdag

5 maart

Uitreiking rapporten

Maandag

1 maart

Intekenlijst voor kindoudergesprekken staan
open in het ouderportaal

Maandag t/m vrijdag

8 t/m 12 maart

Kind-ouder gespreken

Maandag

8 maart

Start CITO-toetsen

ALGEMEEN NIEUWS

We gaan weer naar school, maar helaas nog niet als normaal
Wij kijken tevreden terug op de afgelopen twee weken. Bijna alle kinderen zijn weer op school.
Deze twee weken hebben we door middel van de lessen van de Vreedzame School extra
aandacht besteed aan groepsvorming. De inloop in de ochtend en de spreiding rond de klok van
twee uur, levert het gewenste effect. Het is rustig op het plein en we zien dat u probeert om
afstand te houden.
Helaas blijft COVID-19 ons land nog stevig in haar greep houden. De verwachting is dat de
school nog een flinke periode gebukt gaat onder allerlei beperkende maatregelen, waardoor
geplande activiteiten niet door kunnen gaan.
• Wij verwachten niet dat het mogelijk is om het schoolkamp in april van groep 7/8 door
te laten gaan. Daarom hebben wij met pijn in ons hart moeten besluiten om de geplande
schoolkampen en schoolreisjes van alle groepen voor dit schooljaar te annuleren.
Natuurlijk gaan wij wel onderzoeken of er leuke alternatieven mogelijk zijn. Als de
maatregelen het toelaten zullen wij in mei/juni vervangende activiteiten gaan
organiseren voor alle groepen. Wij zullen u daar te zijner tijd verder over inlichten. We
gaan ervoor zorgen om met name voor de leerlingen van groep 8 een mooi programma
op te zetten. Deze leerlingen moeten door het coronaspook het schoolkamp in zowel
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groep 7 als 8 missen. Als er wat meer duidelijkheid is over de mogelijkheden in de
laatste maanden van het schooljaar gaan we daar samen met de kinderen mee aan de
slag.
Inmiddels heeft SC Wherevogels al gemeld dat het voetbaltoernooi voor groep 7 en 8
dit jaar ook niet door kan gaan. De verwachting is dat ook het toernooi voor groep 3 t/m
6 bij FC Purmerend op 2 april geen doorgang kan vinden.
De invulling van de Koningsspelen op vrijdag 23 april zal een andere invulling krijgen.
Waarschijnlijk zullen er op die dag sportactiviteiten worden georganiseerd op ons eigen
schoolplein.
“De week van de lentekriebels” staat gepland in de week van 15 maart. In deze periode
worden ook de CITO-toetsen afgenomen. Wij hebben daarom besloten om de lessen in
het kader van “de week van de lentekriebels” uit te stellen naar een nog nader te bepalen
moment.
Gelukkig is er ook nog wat vrolijk nieuws: wij streven ernaar om op woensdag 31 maart
een paasontbijt te organiseren voor alle groepen. Over de wijze waarop dit ontbijt wordt
verzorgd, zal overleg met de OR worden gevoerd. In de volgende Nieuwsbrief ontvangt
u hier verder informatie over.

Wijziging studiedag en studiemiddag.
Ter herinnering. De studiedag van 1 maart is verplaatst naar 1 april. Een toelichting stond in
de vorige nieuwsbrief.
De studiemiddag van 15 maart komt te vervallen. Dat betekent dat de kinderen een gewone
schooldag zullen hebben.

PurVak.
Volgende week is het de PurVak in de voorjaarsvakantie. Wederom een coronaproof PurVak
en wat zijn wij blij dat de sportieve buitenactiviteiten door mogen gaan.
Deze voorjaarsvakantie heeft Spurd een super uitgebreid programma: we organiseren elke dag
sport- en spelactiviteiten bij FC Purmerend, Purmersteijn, Wherevogels, SV Beemster en ZOB
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in Purmerend en Beemster. Voor de jongeren van 13 t/m 17
jaar is er bij Purmersteijn, Wherevogels en SV Beemster de mogelijkheid om elke dag van
13.30 tot 16.00 vrij te komen sporten.
Naast deze dagelijkse activiteiten hebben wij ook speciale activiteiten: Skeeleren, Softbal,
Tennis, Creatieve activiteiten, Hockey en Esports. Klik op de volgende link voor het volledige
programma en alle speciale activiteiten:
https://www.spurd.nl/spurd-purvakschoolvakanties?fbclid=IwAR2lAS21SFazrXz6s4hHGLB5Uh_kOIA2CgEM3SwQecI6hIDC
bw5lhI-Y3LQ
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Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dat kan
https://www.supersaas.nl/schedule/SpurdFun/PurVak_Voorjaarsvakantie

via

deze

Onze Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Martijn Ruigewaard en ik werk als Schoolmaatschappelijk
werker op ‘t Pierement. 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.
I.v.m. Corona voer ik vrijwel uitsluitend onlinegesprekken.
Vriendelijke groet, Martijn Ruigewaard, m.ruigewaard@smdzw.nl

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie.
VAKANTIES

2020-2021

Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen:
Meivakantie
Hemelvaartsdag+
Vrije vrijdag:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie
STUDIEDAGEN

Maandag
Maandagmiddag
Donderdag
Vrijdag

20-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
24-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021

2020-2021

01-03-2021
15-03-2021
01-04-2021
18-06-2021

Komt te vervallen!! (kinderen naar school)
Komt te vervallen!!
Gehele dag ipv vanaf 12:00 uur
Gehele dag

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 12 MAART 2021

link:

