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AGENDA

Maandag

14 maart

Donderdag

17 maart

Week van de
rapportgesprekken
Digitale informatie avond

ALGEMEEN NIEUWS

Week van de Lentekriebels.
Aanstaande donderdag is de ouderavond over de Week van de Lentekriebels. Via
onderstaande link kunt u via teams deelnemen aan de ouderavond. De ouderavond zal
ongeveer een uur duren.
Tijdens de vergadering zal een presentatie gedeeld worden. Houd er daarom rekening
mee dat het op een telefoon misschien lastiger te lezen is.
Tot donderdag 19.30uur
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YTdhOTFmZjQtMjRhNi00YWYwLThlNjgtNWNhYjFiMjAzOWUz%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6fd2fb7-24e6-4e2a-9381a0a5c7ff8982%22%2c%22Oid%22%3a%22a421fb8f-35fe-4a31-847a00b82d90b41f%22%7d

Verkeersveiligheid.
N.a.v. van onze berichtgeving over de zorgen omtrent de verkeerssituatie rondom de
school, hebben wij contact gehad met een raadslid van D66 en de wijkmanager van
Purmer-Zuid. Zij hebben de situatie bekeken op een moment dat de kinderen naar huis
gingen. Het raadslid heeft vragen aan het college gesteld en vandaag stond er een artikel
in de krant. Wij hopen dat we u snel kunnen informeren over het vervolg.
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Even voorstellen.
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Thamar van Oostende, de
nieuwe schoolmaatschappelijk werker. Ik ben vanaf 1 maart op de
donderdagmiddag werkzaam op 't Pierement.
In mijn vorige functie was ik bij Levvel werkzaam, bij het
Specialistisch kindcentrum. Ik behandelde kinderen in de leeftijd
van 2 tot 6 jaar. Na 13 jaar ervaring was het tijd om een nieuwe
uitdaging aan te gaan bij SMD. Als u vragen heeft kunt u mij
mailen of bellen. Mijn telefoonnummer is 0651035508 of mailen
naar t.oostende@desmd.nl
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BSO, even voorstellen.
Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Veroni, 35 jaar, getrouwd, moeder van 3
kinderen en woon in Purmerend.
Al jaren met veel plezier werkzaam als Pedagogisch Medewerker op verschillende BSO’s
en hierdoor veel ervaringen en ideeën opgedaan om mee te nemen naar BSO ’t
Pierement.
Ik vind het erg leuk om samen met de kinderen nieuwe activiteiten te bedenken, te
proberen en ontdekken wat ze leuk vinden.
Ook bakken/koken, creatief en buiten actief bezig zijn, vind ik leuk om samen met de
kinderen te doen.
Mijn werkdagen zullen zijn maandag, dinsdag en donderdag tijdens de voor – en
naschoolse opvang.
Ik kijk met veel plezier uit naar het werken met mijn collega Wari en alle kinderen bij
BSO ’t Pierement!

VAKANTIES

2021-2022

Voorjaarsvakantie:
21-02-2022 t/m 25-02-2022
Goede Vrijdag/Pasen:15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie:
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart + vrijdag:
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren:
06-06-2022
Zomervakantie:
18-07-2022 t/m 28-08-2022
STUDIEDAGEN

2021-2022

Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdag

29-03
14-04
17-06

Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kinderen vanaf 12:00 uur vrij

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 25 MAART 2022

