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Agenda
20 april
26 april
27 april t/m 13 mei
15 + 16 mei

Koningsspelen, leerlingen tot 12.30 op school
Maandsluiting groep 6 om 13.15
Meivakantie
Schoolfotograaf

Koningsspelen
Vrijdag 20 april worden weer de Koningsspelen georganiseerd.
Ook onze school doet hier aan mee.
Alle kinderen starten gewoon op school. Om iets over half 9 gaan de groepen 3 t/m 8 op pad
naar de koningsspelen. Zij gaan lopend naar Purmersteijn. Eenmaal daar hebben zij tot 11.45
diverse sportieve activiteiten georganiseerd door Spurd. Om 11.45 lopen alle kinderen,
samen met de leerkrachten terug naar school.
De leerlingen van groep 1 en 2 blijven op school. Zij hebben diverse sportieve activiteiten op
het schoolplein en in de school. Na deze sportieve en feestelijke ochtend zijn de kinderen
om 12.30 vrij!
Groep
1/2
3/4/5/6
7/8

start
School
School
School

activiteit 9.00-10.15
spelletjes op schoolplein
Jumping King
King’s Court

activiteit 10.30-11.45
spelletjes op schoolplein
Koninklijk zeskamp
Prins Obstakel

ophalen
12.30 op school
12.30 op school
12.30 op school

Voortgangsgesprekken groep 1
Deze week zijn er voortgangsgesprekken van leerlingen uit groep 1. Op de deur hangt
hiervoor een intekenlijst.

Nationale straatvoetbaldag op 5 mei
Op zaterdagmiddag 5 mei 2018 organiseert Spurd de voorrondes voor de Nationale
Straatvoetbaldag. Er wordt gespeeld met 3 tegen 3, zonder keepers en maximaal 2 wissels
per team. De leeftijdscategorieën zijn t/m 7 jaar, 8 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar, 13 t/m 15 jaar
en 16 t/m 21 jaar. Het is mogelijk om je in te schrijven als jongens-, meisjes- en mixteam en
een voorkeurslocatie op te geven. Via de voorrondes kunnen teams zich plaatsen voor de
Purmerendse finales van de Nationale Straatvoetbaldag op zaterdag 26 mei. Deze vinden
plaats op de Koemarkt in combinatie met het BOF Event. Via deze link kan je een team
aanmelden voor de Nationale Straatvoetbaldag!

Kijken bij schoolzwemmen
Op dinsdag 24 april is er weer een kijkdag en afzwemmoment bij het schoolzwemmen. Alle
ouders en eventueel andere familieleden zijn van harte welkom van 12.45 tot 13.30 om te
kijken bij het schoolzwemmen. Het is helaas niet mogelijk om met de bus mee te reizen
vanaf school, dus ouders die willen kijken moeten op eigen gelegenheid
naar het zwembad komen.
Als u bij het zwembad bent, vragen wij de ouders om te verzamelen in de
grote hal voor het zwembad. Van daaruit zullen medewerkers van het
zwembad u op komen halen om naar de juiste plek te brengen om te gaan
kijken.
Op dinsdag 24 april zullen ook weer een aantal kinderen gaan afzwemmen voor hun A, B of C
tijdens het schoolzwemmen! Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen op
dinsdag 17 april een brief hierover mee naar huis. Ook deze ouders en familieleden vragen
wij om eerst te verzamelen in de hal.
Na het kijken verzoeken wij de ouders weer terug naar de hal te gaan, zodat wij het
overzicht kunnen behouden bij het omkleden. Als alle kinderen klaar zijn, komen wij als een
groep naar de hal toe. Van daaruit mogen kinderen zich afmelden bij de juf en met hun
ouders mee naar huis gaan. Alle andere kinderen gaan weer mee terug de bus in naar school
toe.

