Jaargang 25 bulletin 9
Purmerend, 27 november 2017
Agenda
30 nov.
1 en 4 dec.
4 dec.
5 dec.

Voorlichting voortgezet onderwijs groep 8 om 19.00
Surprise inleveren in de groepen 5 t/m 8
MR vergadering start 19.30
Sinterklaas op school

Juf Natascha vervangt juf Monique
In oktober heb ik u gemeld dat juf Monique per 1 december ’t Carrousel zal verlaten. Helaas
is juf Monique in oktober door haar rug gegaan en heeft zij afgelopen maand thuis gezeten
met een hernia. Er moest per 1 december een vervangende oplossing komen voor juf
Monique in groep 7. Gelukkig hebben wij vervanging kunnen vinden en zal per december juf
Natascha Verboom ons team (3 dagen per week) versterken.
Met de vacature-invulling van meester Edwin in groep 6 zijn wij nog druk bezig. Volgende
week staan hiervoor een aantal gesprekken gepland.

Sinterklaas
Het zal u zeker niet ontgaan zijn, dat de Sint weer in het land is. Op school worden de
voorbereidingen getroffen om ook dit jaar de Sint een geweldig ontvangst te geven.
Volgende week woensdag 29 november komen, als het allemaal goed gaat, al
een paar strooipieten langs. De kinderen mogen op donderdag 30 november
hun schoen zetten en dan maar hopen dat er vrijdagmorgen wat in zit!
Op vrijdag 1 december of maandag 4 december moeten de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 ervoor zorgen dat hun surprise op school staat.
Op dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school. De kinderen gaan
om 8.20 gewoon naar de klas, maar houden wel hun jassen aan. Als iedereen er is, gaan we
naar buiten. Op het schoolplein zullen we Sinterklaas met open armen ontvangen. U mag
hier natuurlijk ook bij zijn.
Na deze ontvangst gaan we rustig met de kinderen naar de grote hal en zullen we Sint en zijn
pieten verder verwelkomen met liedjes. Helaas is hier alleen plek voor de kinderen. Daarna
gaan de kinderen naar hun klas om daar Sinterklaasfeest te vieren en zal de Sint iedere klas
bezoeken. Om 12.30 zijn alle kinderen vrij en kan thuis het Sinterklaasfeest verder gevierd
worden. De kinderen hoeven voor deze dag dan ook geen lunchpakketje mee.
Het schoolzwemmen gaat voor kinderen die daar voor gekozen hebben gewoon door. Zij
zullen om 14.00 naar huis gaan.

Onderwijsstaking
Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van
de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad
onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo’n 300 schoolbesturen is
ingevuld.
Op basis van de uitslag van de peiling steunt de PO-Raad de aangekondigde staking van de
leraren op 12 december. Met die actie wil het PO-front – waarin vakbonden, PO in Actie en
PO-Raad samenwerken - de politiek duidelijk maken dat de sector primair onderwijs
aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leraren te voorkomen. Het PO-front wil dat
de nieuwe regering extra geld vrijmaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder
werkdruk in het primair onderwijs.
Stichting OPSPOOR volgt de PO-raad hierin en staat volledig achter de staking.
Ook het team van ‘t Carrousel ondersteunt de uitgangspunten van de staking. Wij willen ons
samen hard maken voor het behoud van onze onderwijskwaliteit!
Immers, de toegezegde middelen op 4 oktober j.l. zijn een druppel op een gloeiende plaat.
Als voorbeeld: scholen ontvangen middelen voor het aanschaffen van materialen. Zo wordt
er een “krijtjesbord” gefinancierd met een afschrijving van 20/30 jaar. We leven in een
digitaal tijdperk, waarin digiborden en touchscreens worden gebruikt. Deze hebben een
afschrijvingsperiode van 5/7 jaar.
Dan hebben we het nog niet over de middelen die beschikbaar zijn voor een passende
formatie!
Ons kabinet heeft nog tot 5 december de tijd om te komen met een gedegen voorstel!
Mocht dit gaan gebeuren, wat wij natuurlijk te diepste hopen, zal staken niet nodig zijn en
zijn wij er uiteraard gewoon om les te geven!
Als er géén toezegging wordt gedaan is ‘t Carrousel op dinsdag 12 december gesloten!!
Mocht u gebruik maken van opvang, geeft u dit dan tijdig aan bij de opvangorganisatie van
uw kind(eren)!
Wij hopen ook deze keer op uw begrip!
Namens het team,
Arianne Huizing
(directeur)

Minimusical door Muziekschool
Speciaal voor kinderen van basisschool ’t Carrousel biedt Muziekschool Waterland een leuke
cursus Minimusical aan op hun eigen school.
De lessen zijn direct na schooltijd, de kinderen krijgen gelegenheid eerst wat te eten en te
drinken (wat ze zelf hebben meegenomen van thuis).
Ze kunnen zich heerlijk uitleven, de cursus bevat leuke liedjes en er wordt een mooi verhaal
omheen gemaakt voor de eindpresentatie. Op de laatste lesdag treden de kinderen op voor
hun fanclub (ouders, oma’s en opa’s, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes).

Voor wie: Voor kinderen van 5 – 9 jaar
Wanneer: op donderdagmiddag
Eerste lesdag: Donderdag 30 november 2017
Lestijd: 14:00 tot 14:45 uur (direct na schooltijd)
Aantal lessen: 7 lessen inclusief afsluiting
Kosten: € 35,- per kind
Waar: Basisschool ’t Carrousel
De cursus gaat door bij minimaal 7 aanmeldingen
Aanmelding via de website van Muziekschool Waterland.

SPURD & IJshockey, wij bieden je nú de kans!
Om de jeugd uit Purmerend de kans te bieden om kennis te maken met sporten welke
binnen Purmerend niet beoefend kunnen worden kijken we buiten de stadsgrenzen.
Ben jij tussen de 8 en 14 jaar, jongen of meisje en heb je dit altijd al willen proberen?
Dan hebben wij, in samenwerking met ijshockeyvereniging Blue Mountain Cougars uit
Hoorn, op zondag 17 december een ijshockey clinic van een uur in het programma staan.
Wat bieden we
Kennis maken met ijshockey, algemeen bekend als de snelste teamsport ter wereld.
In een clinic van een uur onder leiding van ervaren trainers leer jij schaatsen met stick en
puck en ervaar je de kick van ijshockey.
Waar gaan we heen?
Met alle deelnemers verzamelen wij bij SPURD in Purmerend en rijden we gezamenlijk naar
ijsbaan de Westfries in Hoorn aan de A7 (afslag 8). Wij vragen ouders die meerijden.
Parkeergeld aldaar € 1,30 per dag. Vrij schaatsen na afloop is natuurlijk mogelijk.
Programma
We verzamelen om 7.45 uur en vertrekken om 7.50 uur naar de ijsbaan.
Aankomst aldaar om 8.10 uur. Wij krijgen het complete ijshockeypak aan en gaan vanuit de
kleedkamers naar het ijs. Van 9.00 uur – tot 10.00 uur ervaar jij wat ijshockey is.
Wat neem je mee?
Er mag alleen worden deelgenomen aan de clinic als je zgn ijshockeyschaatsen hebt. Deze
zijn eventueel te huur op de ijsbaan (€ 8,00). Voorts een trainingspak/thermokleding voor
onder de ijshockey uitrusting. Eventueel douchespullen.
Deelname
De kosten die aan deze clinic zijn verbonden zijn € 10,00 per deelnemend kind.
Er is plek voor maximaal 20 kinderen dus wees er snel bij. Mail je deelname vóór vrijdag 8
december naar aram @xxxxx.nl
Tot slot
Er wordt met veel zorg en aandacht gekeken naar de veiligheid van de jongeren.
Wij zien jullie inschrijving met veel belangstelling tegemoet.
TEAM SPURD!

