het Schoolnieuws
nieuwsbrief van openbare basisschool de Koempoelan
Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend –
Schooljaar 2019-2020, november 2019
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.

Beste ouder(s),
Het is al weer een tijdje geleden dat u het Schoolnieuws heeft ontvangen.
En in die tijd is er heel wat gebeurd.
Ezra – waarnemend directeur.
Met ingang van 1 november is Ezra een aantal dagen/uren per week werkzaam als
waarnemend directeur op de Stap.
Door deze werkzaamheden zal hij minder op de Koempoelan aanwezig zijn.
Ezra is in ieder geval op maandag de gehele dag en vrijdagmiddag aanwezig op
school.
Bereikbaarheid OBS de Koempoelan.
Mede door het bovenstaande is de school minder goed telefonisch te bereiken.
José beantwoordt de telefoon op dinsdag en woensdag, maar vooral de dagen dat
zij of Ezra niet aanwezig zijn, zal de telefoon niet direct worden opgenomen.
U kunt altijd proberen via BasisOnline contact met school op te nemen.
Deze berichtjes komen altijd binnen en worden in veel gevallen direct gelezen.
Ook beschikken wij sinds kort over een NOODtelefoon. Deze telefoon mag echt
alleen in geval van NOOD worden gebruikt.
Het telefoonnummer is: 06-25516278.

Jax is geboren!
Op dinsdag 15 oktober is Jax geboren.
Jax is het zoontje van juf Shannon.
Alles is goed gegaan.
Bij de geboorte woog hij 3700 gram.
Inmiddels is Jax al aardig gegroeid.
Juf Shannon is dinsdag op school geweest en
iedereen heeft de baby kunnen bewonderen.
Van Harte Gefeliciteerd met de kleine Jax.

Schoolfotograaf.
Op woensdag 9 oktober en vrijdag 11 oktober kwam fotograaf Ron weer langs om
alle kinderen op de foto te zetten.
De week erna waren de foto’s al klaar en kregen alle kinderen een bestelkaartje.
De nabestellingen zijn inmiddels binnen en uitgedeeld aan de betreffende
leerlingen.
3x is scheepsrecht!
Deze uitdrukking klopte precies wat betreft het tijdstip voor het maken van een
promotiefilm Koempoelan in Beeld.
De 1e en 2e draaidag moesten helaas in verband met de slechte weersomstandigheden worden afgelast, maar de aanhouder wint.
Op de 3e draaidag, gepland op 30 oktober, was het supermooi (film)weer.
De gehele dag hebben de filmers van School in Beeld hun best gedaan om mooie
opnames te maken. Alle facetten van de Koempoelan werden in beeld gebracht.
Zodra het filmpje voor publicatie goed wordt gekeurd, hoort u dat van ons.
Dan kunt u zelf kijken hoe De Koempoelan in beeld is gebracht.
Kinderboekenweek.
Op woensdag 2 oktober ging de Kinderboekenweek van start. Het thema was dit
jaar: Reis mee.
In iedere groep werd er voorgelezen uit de
nieuwste boeken.
Op vrijdag 10 oktober was er een
boekenmarkt. De kinderen konden die
middag hun boeken verkopen en nieuwe
boeken aanschaffen.
Ook dit jaar was de Kinderboekenmarkt een
succes.

Beeldende Vorming.
Sinds donderdag 7 november krijgen krijgen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8
1x per 14 dagen les beeldende vorming. Onder leiding van René Huijzer leren de
kinderen te werken met allerlei creatieve werkvormen en materialen.
De lessen duren 1 uur, onder schooltijd. Na school is er de mogelijkheid om het
werkstuk af te maken.
De kinderen zijn erg enthousiast en hebben dan ook hard gewerkt. U kunt altijd op
donderdag na schooltijd eventjes langsgaan in het BeVo lokaal (onderbouwgang in
de hoek).
Na Schoolse Sportactiviteit.
Iedere woensdagmiddag is er van 14.15 uur tot 15.00 uur een sportactiviteit in de
gymzaal van de Koempoelan.
In een blok van 6 weken begeleidt Mitchell van Doorn,
sportleraar op de Koempoelan, een groepje kinderen
met het beoefenen van een bepaalde sport.
De eerste periode staat in het teken van trefbal. De
kosten voor deze Na Schoolse Sportactiviteit bedragen
€ 15,00 per periode van 6 weken.
Zodra er een nieuwe periode start, krijgt u hierover bericht via BasisOnline.
Studiedag.
Maandag 18 november staat er weer een studiedag op de agenda.
De school is gesloten en alle kinderen zijn vrij!
De laatste studiedag van 2019 staat gepland op vrijdag 6 december.
Ouderbijdrage.
Vorige week heeft u een schrijven ontvangen inzake de vrijwillige ouderbijdrage.

Wilt u de ouderbijdrage voor 5 december 2019 over te maken op rekening:
NL82ABNA 0437162370, ten name van Stichting MR O.B.S. de Koempoelan onder
vermelding van de naam en de groep van uw kind.
Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u mailen naar wiersmakarin@hotmail.com

En wat is er nog meer gebeurd in en rond de school:
2 oktober
Start kinderboekenweek “Reis mee””
10 oktober
Kinderboekenmarkt
21 t/m 25 oktober
Herfstvakantie
30 oktober
Draaidag Koempoelan in Beeld
6 november
Stakingsdag. Leerkrachten leggen het werk neer!
13 november
Start Na Schoolse Sportactvititeit, 1e ronde

En wat staat er nog meer op de agenda:
19 november
27 november
5 december
6 december
19 december
20 december

Groep 8 bezoek Triade
Schoenzetten
Sinterklaasfeest
Studiedag. Alle kinderen vrij
Kerstdiner
Begin kerstvakantie om 12.00 uur

6 januari

OPSPOOR studiedag. Alle kinderen vrij!

Tot slot nog een bericht van de SportBSO.
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hier een bericht van de SportBSO van Kinderopvang Purmerend. Wij willen ons
graag aan jullie voorstellen! De SportBSO is een 8+ opvang waarbij we kinderen
heel vrijlaten in de activiteiten. We geven de kinderen alle ruimte om hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen en zelf de middag in te delen. De opvanglocatie is
gelegen bij FC Purmerend en is alle dagen geopend, behalve op woensdag. Onze
openingstijden zijn van 14.00 – 18.30 uur. De kinderen halen wij met een busje op
bij de verschillende scholen in de Weidevenne. We beginnen de middag met het
gezamenlijk eten van een gezonde cracker en wat drinken. Wel zo gezellig! Daarna
zijn de kinderen vrij om te doen wat ze willen. Zo kunnen ze binnen poolen,
darten, sjoelen, tafeltennissen en allerlei andere leuke dingen, zoals lezen, koken
en tekenen. Buiten hebben de kinderen daarnaast veel bewegingsvrijheid. Zo
mogen ze gebruik maken van de kunstgrasvelden en van het eerste grasveld en de
bijbehorende bosjes. Omdat wij diverse sportmaterialen in bezit hebben, kunnen
zij kiezen uit diverse sporten. Daarnaast organiseren wij zelf ook sportactiviteiten
waar de kinderen aan mee mogen doen. Uiteraard mogen ze ook lekker doorgaan
waar ze mee bezig zijn. Op deze manier voelen de kinderen veel vrijheid en
hebben zij niet het gevoel dat ze op de opvang zitten. Ze delen hun tijd zelf in en
spelen heerlijk met de andere kinderen. Uiteraard is er altijd toezicht en staan wij
klaar voor de kinderen.
Wilt u een keer een kijkje nemen in onze sportbso, of uw kind een dagje mee laten
draaien? Neem dan contact op via 06 19 99 86 51 of vraag het aan de
opvanglocatie van school.
Sportieve groet! Team SportBSO

Een fijne weekend.
Groeten team OBS de Koempoelan

