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Agenda
15 + 16 mei
21 mei
22 mei
23 mei
29 mei
1 juni
1 juni

Schoolfotograaf
2de Pinksterdag
NSCCT in groep 6
Schoolreisje groep ½
MR overleg om 19.30
Maandsluiting groep 7
Praktisch verkeersexamen groep 7

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.

Schoolfruit gestopt
Helaas is de fruit/ groente leveringen van het schoolfruitprogramma na de
meivakantie gestopt. 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.

Verzoek aan rokende ouders bij de hekken
Een aantal ouders heeft soms behoefte aan een sigaret tijdens het wachten. Deze ouders
staan dan buiten het hek en gooien hun peuk daar op de grond. Deze peuken worden
regelmatig opgepakt door kleuters, dit is niet wenselijk. Wij verzoeken u daarom dringend
om aan de overkant van de straat bij de boom te gaan roken. Op deze manier houden we
het schoolplein schoner en ook de ingang vrij, zodat de kinderen en andere ouders niet door
een walm van rook hoeven te lopen.
Bedankt voor uw medewerking.

De Poetsbus is onderweg naar ‘t Carrousel!
Op 9 juli parkeert de Poetsbus haar omgebouwde Amerikaanse schoolbus voor de
deuren van ‘t Carrousel. Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van
gaatjes onder de Noord-Hollandse jeugd. Dit is hard nodig, want meer dan de helft van
het Noord-Hollandse kindergebit heeft gaatjes!
De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan
preventie.
In de Poetsbus leren de kinderen hoe ze hun tanden beter kunnen poetsen. De
voorlichting is individueel afgestemd op de aandachtsgebieden, uw kind wordt
persoonlijk begeleid.
Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering volledig verzekerd voor
tandheelkundige zorg.
Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de (halfjaarlijkse) controles bij de tandarts
en preventie assistent, worden alle 100% vergoed vanuit de basisverzekering en
gaan niet van het eigen risico af.
Op woensdag 27 juni krijgen alle groepen een klassikale poetsles en ontvangen alle
kinderen een brief gericht aan de ouders met een uitgebreide introductie. De
toestemmingformulieren worden dinsdag 4 juli opgehaald, deze kunnen ook later nog
worden ingeleverd. De daadwerkelijke Poetsbus bezoeken vinden plaats op maandag 9
juli. Enkel de kinderen die toestemming hebben gekregen zullen worden uitgenodigd in
de bus. Voor meer informatie en een introductiefilm van ons project en werkwijze zie:
www.poetsbus.nl

Spelinstuif Overwhere
Op zaterdagmiddag 2 juni organiseren Kidsclub Overwhere en de Protestantse Gemeente Purmerend
in samenwerking met Clup Welzijn en Spurd Sport van 14:00 tot 17:00 uur een sport- en spelmiddag
op de groenstroken rond de Taborkerk.
Voor wie:
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die in Overwhere wonen en/of er naar school gaan en/of er naar de
kerk gaan.
Spelvorm:
Met een scorekaartje kunnen de kinderen langs de verschillende spellen. Bij ieder spel kunnen zij
punten halen. Tegen 17:00 uur worden uit iedere groep drie winnaars bekend gemaakt: drie uit groep
5, drie uit groep 6, drie uit groep 7 en drie uit groep 8. Meedoen aan de competitie hoeft overigens niet.
Gewoon lekker spellen doen, kan natuurlijk ook.
Andere activiteiten:
Er zijn ook groepsspellen (zonder punten) en op verschillende plaatsen is er water en limonade met
iets lekkers. Ook hierbij is het scorekaartje het bewijs van meedoen.
Aanmelden:
Ja! Om twee redenen: dan kunnen wij voor voldoende spellen en spelmaterialen zorgen en de vooraf
ingeschreven kinderen kunnen sneller starten doordat hun scorekaartjes al klaarliggen. Aanmelden
kan per mail of met een appje naar: jeugdwerker@pgpurmerend.nl of 06-14239870. Meedoen is gratis.
Buitenactiviteit:
Het is een buitenactiviteit op de velden rond de Taborkerk (Maasstraat). Bij regen kan de activiteit
helaas niet doorgaan.
Graag tot zaterdag 2 juni!
Delen=fijn
Bijlagen

