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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek was ook dit jaar een groot succes. Tal van activiteiten zijn er
georganiseerd met als één doel: lezen is leuk en goed voor je. Er is voorgelezen door
leerkrachten, opa’s en oma’s, er zijn boeken verkocht op de boekenmarkt, er kwam een
echte schrijfster op bezoek en in de hogere groepen is er een voorleeswedstrijd
georganiseerd die is gewonnen door Talitha Gai. Gefeliciteerd! En als afsluiting hadden we
een gezellig boekenbal en een maandsluiting van groep 6/7 ook in het thema van de
Kinderboekenweek!

Er was een spannende opening met Roodkapje en de wolf!

EU-Schoolfruit
Elk jaar kan je je aanmelden bij EU schoolfruit. Ook wij hebben ons dit jaar hiervoor
opgegeven. Vorig jaar was onze school uitgeloot, maar dit jaar mogen wij eraan deelnemen!
Dat houdt in dat we vanaf week 45 (ma 7 nov.) wekelijks 3 stuks fruit of groente geleverd
krijgen per leerling. Deze leveringen gaan door tot de meivakantie. Omdat we per leerling 3
stuks fruit of groente ontvangen, past dit heel goed in onze afgesproken “gruitdagen” op de
maandag, woensdag en vrijdag. Uw kind hoeft dan ook vanaf week 45 alleen op de dinsdag
en donderdag iets mee te nemen voor in de ochtend pauze.
In de groepen 1 t/m 4 kunnen de leerkrachten wel wat hulp gebruiken om het fruit en
groente te schillen, daarom zal er vanaf 3 november een “schillijst” hangen waar u zich op
kunt inschrijven.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.euschoolfruit.nl .

De Krantousel
In de afgelopen 6 weken hebben 3 kinderen uit groep 7 zich heel druk bezig gehouden met
het maken van een schoolkrant voor op de website. Eerst zijn er afspraken gemaakt,
onderwerpen gekozen, foto’s verzameld en toen moest de krant nog vormgegeven worden
en was lay-out belangrijk. Natuurlijk kon een naam niet ontbreken, dit werd: De Krantousel!
Afgelopen week was het dan zover en was de eerste Krantousel klaar! Deze krant is te
vinden onder het kopje “Groepen” en wordt geheel verzorgd door Mirco, Hicham en Lindsay
uit groep 7.

Activiteiten in de herfstvakantie
Graven naar resten van slot Purmerstein!
Zaterdag 15 oktober a.s. is het Nationale archeologiedag in Purmerend en zijn er leuke gratis
activiteiten voor kinderen.
Aan de Kanaaldijk naast nummer 7 kun je van 11.00-16.00 uur zien en beleven hoe
archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Je kan met een metaaldetector op zoek naar
munten, met een schep scherven zoeken of een grondplan bouwen met de bakstenen
afkomstig van Slot Purmerstein. Hiermee is een archeologiediploma te verdienen. Ook
kun je eigen vondsten leren determineren en een eigen wapenschild maken. Tijdens het
vondstenspreekuur kunnen volwassenen en kinderen hun vondsten laten onderzoeken
door ‘echte’ archeologen van de Archeologische Werkgroep Purmerend en ADC
Archeoprojecten.
De Archeologische Werkgroep Purmerend aan de Neckerstraat 11 houdt deze dag ook open
huis. Hier zijn de vondsten van slot Purmerstein verzameld en te zien. Waar nu het Slotplein
is heeft ooit slot Purmerstein gestaan. Het kasteel werd in 1410 gesticht door Willem Eggert,
vlakbij het toenmalige vissersdorpje Purmerend aan de Weere. Willem was een rijke
Amsterdamse financier en de voornaamste ambtenaar van het graafschap Holland.
Purmerend ontwikkelde zich naast het kasteel tot een marktstad. Nadat slot Purmerstein in
1741 was gesloopt, groeide de stad over het kasteelterrein heen. Niets leek meer aan het
slot te herinneren. Totdat in 1975 en in 1998 bij archeologische onderzoek muurresten en
vondsten van het kasteel werden teruggevonden.
Voor meer informatie over de Nationale archeologiedagen www.archeologiedagen.nl

Spurd

Herfstvakantie is van 17 t/m 21 oktober

