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Purmerend, 23 april 2018
Agenda
26 april
Maandsluiting groep 6 om 13.15
27 april t/m 13 mei Meivakantie
15 + 16 mei
Schoolfotograaf

Schoolfruit stopt
Helaas stoppen de fruit/ groente leveringen van het schoolfruitprogramma na de
meivakantie. Wij vragen u dan ook om na de meivakantie weer zelf op de maandag,
woensdag en vrijdag fruit of groente mee te geven aan uw kind naar school. Volgend
schooljaar zullen wij ons zeker weer opgeven voor dit schoolfruit project.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 15 mei komt de schoolfotograaf de leerlingen van groep 1/2 A en B
en de groepen 6,7 en 8 op de foto zetten. Op woensdag 16 mei komen de
andere groepen aan de beurt. In de middag zal er tijd zijn om broertjes/zusjes
foto’s te maken met kinderen die bij ons op school zitten, mocht u hier geen
belangstelling voor hebben, geef dit dan even aan bij de leerkracht van uw
oudste kind.
Op woensdag tussen 14.00-15.00 kunnen er broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden met
broertjes/ zusjes die niet bij ons op school zitten (familie foto’s met ook de ouders erop is
helaas niet toegestaan). U kunt hiervoor een nummer krijgen bij juf Maaike op 14 en 15 mei,
zodat u niet onnodig lang hoeft te wachten in de middag.

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!

