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Purmerend, 24 september 2018
Agenda
25 sept.
25 sept.

Voorlichting VO groep 8 (19.30 – 20.30) gaat niet door!!
Informatieavond groep 1/2 (19.30 – 20.30)

1 okt.
1 okt.
2 okt.
3 okt.
5 okt.
9 okt.
11 okt.

Jaarvergadering MR en OR
Nieuwsbrief 3
Studiedag, alle leerlingen vrij
Start Kinderboekenweek
Boekenverkoop om 14.00
Nio en PMTK toets groep 8
Drempeltoets groep 8

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 2018
Op maandag 1 oktober om 19.30 uur.
Agenda
1. Opening
2. Jaarverslag Ouderraad 2017-2018
3. Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018
4. Financieel overzicht 2017-2018
5. Begroting 2018-2019
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
7. Vaststellen Ouderbijdrage en schoolreisjesbijdrage
8. Bezetting Ouderraad en Medezeggenschapsraad
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting
Alle jaarverslagen komen ter inzage op de website. Indien u prijs stelt op een
papieren versie, kunt u deze verkrijgen bij de directie.
Op de avond zelf liggen de financiële overzichten klaar.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze vergadering bij te wonen.
De koffie en thee staat voor u klaar.
Namens ouderraad en medezeggenschapsraad

Foutieve informatie Regio Purmerend nieuws
Afgelopen week heeft er op Regio Purmerend nieuws een bericht gestaan waarin ook ’t
Carrousel genoemd werd. Het artikel ging over kleine scholen, waaronder ook ’t Carrousel
valt en de bekostiging hiervan. In het artikel is te lezen dat kleine scholen, die onder de 186
leerlingen hebben na 3 jaar geen bekostiging meer krijgen van de overheid.
Deze informatie klopt niet. Voor het voortbestaan van een school onder de opheffingsnorm
spelen meerdere belangen mee (gemeentelijk belang en bestuursbelang). Omdat wij net
onder deze opheffingsnorm vallen met 183 leerlingen is het belang om voort te bestaan
groot en blijft de bekostiging ook van kracht. Als directeur van deze basisschool maak ik mij
geen zorgen over het voortbestaan van onze school!

De Beuk Actief, daar wil je bij zijn!
Op zondag 30 september organiseert Spurd in samenwerking met
een groot aantal verenigingen, entertainers en sporters De Beuk
Actief. Tijdens dit gratis evenement staat sporthal de Beuk geheel in
het teken van plezier en beweging. Met een klimmuur, tokkelbaan,
Basejump, VR Gaming, circus Kristal, Vera de Clown, Djembelessen
en stormbanen zijn de verenigingen in goed gezelschap. Wil je
meedoen met turnen, volleybal, schermen, boogschieten of
tafeltennis of lijkt het je geweldig om verschillende aangepast
sporten te zien of doen? Er is voor iedereen iets leuks te doen. Dus
als je lekker dicht bij huis de dag van je leven wilt beleven, neem dan
je ouders en grootouders, buren en vrienden mee en kom op 30
september tussen 11:00 en 16:00 uur naar de Beuk.

