het Schoolnieuws
nieuwsbrief van openbare basisschool de Koempoelan
Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend –
Schooljaar 2017-2018, maart 2018.
E-mail: administratie@koempoelan.nl

Regelmatig ontvangt u via BasisOnline Ouderportaal informatie over uw kind en/of school.
Deze informatie is vaak groepsgericht en wordt dan over het algemeen alleen naar de desbetreffende groep(en) gestuurd.
Iedere maand ontvangt u een Schoolnieuws met algemene informatie, een korte informatie over activiteiten die hebben plaatsgehad of nog
gaan komen

Purmerend, 28 maart 2018.
Beste ouder(s),
Morgen nog een schooldag met een Paaslunch en dan staat het lange Paasweekend voor de deur.
Daarom nog even kort een Schoolnieuws.

Paasviering.
Morgen, donderdag, is er een paaslunch. Na de lunch worden er in iedere klas activiteiten
georganiseerd. Er worden gezelschapsspelletjes gespeeld, er zijn knutselopdrachten en onder leiding
van de leerlingen van groep 8 worden er buiten (indien het weer het toe laat) spelletjes gespeeld.
Om 14.00 uur begin het lange paasweekend.

Voetbaltoernooi op vrijdag 30 maart.
Vrijdag is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6. Het
toernooi wordt gehouden op de voetbalvelden van FC Purmerend. Bij dit
schoolnieuws voegen we het programmaboekje toe,
zodat u precies weet wanneer en welk veld uw kind moet spelen.
Allemaal veel succes.

Hans de Vries voetbaltoernooi (FC Wherevogels)
Op woensdag 11 april start het Hans de Vries Schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.
Ook dit jaar doen we mee.
Met 3 teams.
Eén van die teams is het leerkrachtenteam van de Koempoelan, die dit jaar de strijd aangaan met
teams van 4 andere basisscholen. De leerkrachten spelen op donderdagavond 19 april. Ze spelen
vanaf 18.00 uur. U komt ze toch ook aanmoedigen!
Ook het programmaboekje van dit toernooi ontvangt u tegelijk met dit schoolnieuws.
We wensen iedereen een sportief en succesvol toernooi.

Nog meer sport.
Afgelopen periode hebben kinderen van de Koempoelan meegedaan aan het
Schaaktoernooi en het Zaalvoetbaltoernooi.
Beide toernooien waren succesvol.
De gewonnen bekers vormen een mooie aanvulling in de prijzenkast.
Foto’s van de beide toernooien kunt u vinden op de site van BasisOnline
Ouderportaal.

Agriport.
Wat een fantastische excursie.
De groepen 3 en 4 hebben
dinsdag 20 maart en woensdag
21 maart een bezoek
gebracht aan Agriport in
Middenmeer.
Ze weten nu alles over de teelt
van paprika’s en tomaatjes.

Koningsspelen op vrijdag 20 april.
Op vrijdag 20 april doen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 mee met de
Koningsspelen.
De dag wordt georganiseerd en begeleid door SPURD.
De spelen worden gehouden op het terrein van FC Purmersteijn aan de
van IJsendijkstraat.
Ieder kind doet mee aan 2 onderdelen van het programma.
De 1e activiteit is van 9.00 – 10.15 uur en de 2e activiteit van 10.30 –
11.45 uur.
Daarna gaan de kinderen terug naar school.
De schooldag duurt zoals altijd tot 14.00 uur.
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 doen mee aan: Koninklijke zeskamp en Jumping King.
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben Prins Obstakel en King’s Court op het programma staan.
Groep 3 t/m 6 gaan per auto naar de van IJsendijkstraat. Voor het brengen en halen van de kinderen
willen we een beroep op u doen. De groepsleerkracht van uw kind zal u hier verder over informeren.
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan op de fiets. Ook voor begeleiding tijdens de fietstocht hebben
we ouders nodig. Ook hier ontvangt u nog informatie over

En wat is er nog meer gebeurd in en rond de school:
21 maart
groepen 7 en 8: wandelen voor water
Groepen 5A, 6 en 8: boerderijbezoek fam. Kalverboer
stembureau in speellokaal kleuters
22 maart
groep 6: animaties maken olv. medewerkster bibliotheek
27 maart
groepen 5B, 7/8 + 7: boerderijbezoek fam. Kalverboer

En wat staat er nog op de agenda:
29 maart
groep 6: animaties maken olv. medewerkster bibliotheek
Lunch + paasviering
30 maart
Goede vrijdag – Alle kinderen vrij
Groep 3 t/m 6: schoolvoetbaltoernooi FC Purmerend
2 april
2e Paasdag. Alle kinderen vrij
5 april
groep 7: verkeersexamen theorie
9 april
groep 4A excursie naar boerderij Elelenveld, Den Ilp
10 april
groep 3A excursie naar boerderij Elelenveld, Den Ilp
11 april
start Hans de Vries voetbaltoernooi FC Wherevogels
17 t/m 19 april
Cito eindtoets groep 8
17 april
groep 3B excursie naar boerderij Elelenveld, Den Ilp
18 april
groep 4B excursie naar boerderij Elelenveld, Den Ilp
20 april
groep 3 t/m 8: Koningsspelen
27 april
Koningsdag: Alle kinderen vrij. Begin meivakantie

Wij wensen u een heel fijn en zonnig Paasweekend.
Groeten van team OBS de Koempoelan.

