Jaargang 25 bulletin 12
Purmerend, 19 januari 2018
Agenda
23 januari
24 januari
24 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Start Leespoli van 8.30 -9.00
Start nationale voorleesdag voor peuters van Overwhere
Open huis Gaudi
Start Cito
MR vergadering om 19.00
Open huis Rietveld

Data op de jaarkalender
Aan het begin van het schooljaar heeft u een schooloverzicht gekregen per maand. Nu zijn er
een aantal activiteiten bij gekomen, die niet op dit overzicht staan. Ook kregen wij bericht
dat de koningsspelen niet op 26 april gehouden worden, maar op 20 april, hierdoor
verschuift de maandsluiting van groep 6.
Hieronder vindt u een opsomming van al deze activiteiten (ook te vinden op onze website):
20 februari Kijkdag bij schoolzwemmen
21 maart
Gemeenteraadverkiezingen op school
10 april
Start schooltuinen groep 7
20 april
Koningsspelen, alle leerlingen zijn om 12.30 vrij
24 april
Kijkdag en afzwemmoment bij schoolzwemmen
26 april
Maandsluiting groep 6
15 mei
Schoolfotograaf
16 mei
Schoolfotograaf
23 mei
Schoolreisje groep 1 en 2
13 juni
Schoolreisje groep 3 en 4
20 juni
Schoolreisje groep 5 en 6
10 juli
Kijkdag en afzwemmoment bij schoolzwemmen

Start Cito toetsen
Vanaf 22 januari worden in groep 8 de citotoetsen gemaakt. De groepen 3 t/m 7 starten een
week later. Omdat de leerkracht graag in de ochtend, als de concentratie hoog is bij de
leerlingen, de toetsen wil laten maken, is het fijn als uw kind op tijd op school is.

Verandering bij kleuters
Er is weer een aantal wijzigingen vanuit de regering voor de kleuters. Zo wordt het toetsen
bij kleuters afgeschaft en is het niet meer zo dat november- en decemberleerlingen na

anderhalf jaar kleuteren door moeten naar groep 3. Dit vinden wij heel fijn en het geeft
kleuters ook meer lucht en ruimte om zich op hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen.
Maar hierdoor verandert er wel iets in ons systeem. Zo vinden wij dat we leerlingen in groep
1 nog geen rapport mee kunnen geven. Deze leerlingen zijn nog zo grillig in hun
ontwikkelingen, dat een rapport moeilijk op te stellen is. Vorig jaar was hierin nog een
overgangsjaar, toen werd er een werkjesmap meegegeven, maar ook dat vervalt dit
schooljaar. Leerlingen krijgen in groep 2 dus pas voor het eerst een rapport mee in februari.

Start Leespoli
In november hebben wij ouders gevraagd of zij ergens op school kunnen helpen, onder
andere met leesondersteuning. Vanaf dinsdag 23 januari starten we op school met deze
leesondersteuning. Voor de dinsdag, woensdag en donderdag hebben 8 ouders zich op
gegeven om te helpen met lezen van 8.30 – 9.00. Omdat wij om 8.30 meteen van start willen
gaan in de grote hal, verzoeken wij u om na 8.30 rustig en zacht te praten mocht u iets later
zijn. Heeft u ook zin om ons te helpen met lezen, informeer dan even bij juf Maaike, juf
Carolina of juf Arianne.

Gymspullen en gymschoenen
Het kan een keer gebeuren dat een leerling zijn gymspullen niet mee heeft. De leerling mag
bij ons dan toch mee doen met de gymles. Helaas gebeurt het regelmatig dat de leerling dan
ook de volgende les zijn spullen niet mee heeft. Dat willen we graag stoppen. Met het team
hebben we de volgende afspraak gemaakt. Als een leerling 1x zijn spullen heeft vergeten,
doet hij/zij gewoon mee met de gymles. Hij/ zij krijgt dan wel een herinneringsbriefje mee
naar huis, waarin staat dat de gymspullen vergeten zijn. Heeft de leerling de volgende les
weer geen gymspullen mee, blijft de leerling op school in een andere groep om werkjes af te
maken.
Gymschoenen kunnen wij niet verplichten, maar vinden wij wel zeer wenselijk. Vooral bij de
spelles op dinsdag, bijvoorbeeld bij voetballen kan het erg pijnlijk zijn voor de voeten. Ook
bieden gymschoenen extra bescherming en het voorkomt voetschimmels.

(Ingang) schoolplein
We willen graag een aantal zaken weer onder uw aandacht brengen.
We willen nogmaals benadrukken dat er geen honden in de school of op het schoolplein mogen
worden toegelaten. Een aantal kinderen is er bang en/of allergisch voor. Dus uw hond graag buiten
de hekken houden.
Een aantal ouders brengt hun kind naar school met de auto. Het is ’s morgens voor schooltijd
natuurlijk spitsuur en dan is het vaak moeilijk een parkeerplek te vinden. Het eerste advies is
natuurlijk uw kind lopend of met de fiets naar school te brengen en als het echt niet anders kan, uw
auto in ieder geval niet dubbel te parkeren of zelfs op de stoep. Dat kan leiden tot gevaarlijke
situaties en dat willen wij niet.
Een aantal ouders dat vroeg naar school gaat en moet wachten, heeft soms behoefte aan een sigaret.
Wij verzoeken u dringend om aan de overkant van de straat bij de boom daarvan te genieten en de
ingang vrij te houden zodat de kinderen en andere ouders niet door een walm van rook hoeven te
lopen.

Bedankt voor uw medewerking.

