Jaargang 25 bulletin 4
Purmerend, 2 oktober 2017
Agenda oktober
2 oktober
Jaarvergadering om 19.30
3 oktober
Nacontrole van de Poetsbus
4 oktober
Start Kinderboekenweek
5 oktober
Alle leerkrachten staken, de school is dicht
9 oktober
NIO in groep 8
12 oktober Drempel onderzoek in groep 8
13 oktober Boekenverkoop om 14.00
19 oktober Disco voor de groepen 5 t/m 8 van 19.00 – 20.30
20 oktober Maandsluiting groep 8
23 t/m 27 oktober Herfstvakantie
30 oktober Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Jaarvergadering
Op maandag 2 oktober is de jaarvergadering vanuit de OR en de MR. Komt u ook? U bent
van harte welkom. De vergadering start om 19.30.

Staking 5 oktober
Op 5 oktober staken veel leerkrachten voor een eerlijk salaris, zo ook de leerkrachten van ’t Carrousel.
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op via de online petitie de
staking van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie is een
gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders
hebben er veel belang bij dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op
goed onderwijs en goede leerkrachten.
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in Nederland en
vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen
ouders in het (openbaar) onderwijs.
Alvast bedankt voor uw begrip en
medewerking.

Kinderboekenweek
Van 4 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: Gruwelijk eng!
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we allerlei leuke en leerzame activiteiten
gepland.
woensdag 4 oktober
donderdag 5 oktober

Start van de Kinderboekenweek!
opening: Toneelstuk door leerkrachten
Staken de leerkrachten en is de school dicht

vrijdag 6 oktober

Griezel verhaal en verwerkingsactiviteit in de groep

maandag 9 oktober

Start Voorlees wedstrijd in de groepen 7 en 8

dinsdag 10 oktober

Voorleescarrousel in de groepen 1 t/m 8

woensdag 12 oktober

Groep 7 gaat naar de Bieb voor Gruwelijk eng!

vrijdag 13 oktober

Boekenmarkt voor en door de kinderen

woensdag 18 oktober

Eerste selectie voorleeswedstrijd bekend per klas.

Donderdag 19 oktober

Boekenbal disco groep 5 t/m 8

Boekenmarkt
Ook dit jaar is er weer een boekenmarkt voor en door de kinderen. De kinderen
mogen hun eigen boeken verkopen op een kleedje in de aula. Deze markt is op
vrijdag 13 oktober van 14.00 – 15.00 uur. De prijs van een boek is € 0,50 per stuk,
stripboekjes € 0,20. Dus neem kleingeld mee naar de markt!

De Poetsbus
De Poetsbus is onderweg naar ‘t Carrousel!
De Poetsbus parkeerde in mei voor het eerst haar omgebouwde
Amerikaanse schoolbus voor de deuren van ‘t carrousel!
Op dinsdag 3 oktober is het tijd voor ons tweede bezoek. Tijdens dit bezoek nodigen we
alleen de kinderen uit waarbij tijdens het eerste bezoek is vastgesteld dat zij extra aandacht
nodig hebben. Dit is gecommuniceerd in de rapportage die de ouders/verzorgers per e-mail
van ons hebben ontvangen na ons eerste bezoek.
Indien u uw kind wilt afmelden voor dit project of u heeft onze rapportage
niet ontvangen kunt u een e-mail sturen naar: info@poetsbus.nl
Voor meer informatie zie: www.poetsbus.nl
Er valt eer te behalen aan dit tweede bezoek, want de klas die het beste
poetst wint de Poetsbus Wisselbeker!
Tot dinsdag 3 oktober!
Met vriendelijke groet, Het Poetsbus Team

Aanbod Flying Petrels
Op 30 september vindt bij de Flying Petrels weer het jaarlijkse beeball scholen toernooi
plaats. Dit jaar zal dat voor de 40ste keer worden georganiseerd.
Misschien doet u zoon / dochter mee of misschien niet, echter Flying Petrels organiseert
deze winter weer een 10 tal gratis trainingen om kennis te maken met de honk en softbal
sport.
We gaan beginnen de zaterdag na het scholentoernooi op 7 oktober en de laatste training is
op zaterdag 9 december. De trainingen worden gegeven door jeugdspelers, welke op een
hoog niveau spelen met ondersteuning van ouders. De trainingen vinden plaats in de
gymzaal de Weide in de Weidevenne: we trainen van 11.15 uur t/m 12.30 uur.
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken en tevens mogen kinderen een broertje,
zusje, vriendje e/o vriendinnetje meenemen.
Voor additionele informatie kunt u ons ook per email benaderen
om voorzitter@flyingpetrels.nl
Hopelijk zien we elkaar in de Weide.

Aanbod Muziekschool
Beste ouders van muziekspelende kinderen
Ook in het afgelopen schooljaar heeft Muziekschool Waterland weer de instrumentale lessen onder
schooltijd verzorgd in alle basisscholen in de regio Waterland. Dat zijn meer dan 60 scholen! Heeft
uw kind genoten van de lessen en met veel plezier op een instrument gespeeld? Wil daar graag mee
verder? Dat kan! Muziekschool Waterland biedt speciale vervolglessen aan, die aansluiten op wat de
kinderen in de muzieklessen onder schooltijd hebben geleerd.
De kinderen leren en oefenen om hun instrument beter te bespelen. En er worden
nieuwe liedjes en arrangementen geleerd.
De lessen worden naschools gegeven op de school van uw kind of op een school in de
buurt.
De lestijden sluiten aan op de schooltijden.
De cursussen bestaan uit 15 lessen en worden gegeven in groepsverband per
instrument, aan groepjes van 4 tot 9 leerlingen.
De gemeente subsidieert een groot deel van het lesgeld
Er wordt van u een financiële bijdrage gevraagd van € 50 per kind.
U kunt een instrument huren voor de duur van de cursus à € 10.
Bij het indelen van de lessen per instrument wordt gekeken van welke scholen de meeste
aanmeldingen komen. Dan vragen we de school of de muziekdocenten van Muziekschool Waterland
daar ook de naschoolse vervolglessen mogen geven.
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website van Muziekschool Waterland via deze
link: naschoolse vervolglessen instrumentaal
of voor alle lessen:
www.muziekschoolwaterland.nl
Vult u vooral de school van uw kind in, dit is belangrijk om de leerlingen te kunnen indelen in een
groepje op hun eigen school of een school in de buurt.
Met vriendelijke groet, Marlie Durge

