Januari 2016
 De Playback/Soundmix-show wordt evenals vorig jaar op een dinsdag - en woensdagochtend
gehouden. Donderdagmiddag mogen de winnaars nog een keertje optreden voor de kleuters.
Het schema ziet er als volgt uit:
- Dinsdag 23 februari: 08.30 uur - 12.00 uur
Groepen 6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A en 8B +
soundmix
- Woensdag 24 februari: 08.30 uur – 10.30 uur
Groepen 3A, 3B, 4, 5A en 5B
- Donderdag 25 februari: Optreden winnaars
voor de kleuters.
We wensen de deelnemers veel succes met
het zoeken naar geschikte nummers en de
voorbereiding!
 Voor de schoonmaakavonden hebben 90
ouders zich aangemeld evenredig verdeeld over de oud- en nieuwbouw. De belangstelling
voor de dinsdagavond is zodanig teruggelopen (voor morgenavond had slechts één ouder zich
aangemeld) dat we voortaan de schoonmaakavonden alleen op maandagavond plannen. We
willen hierbij alle schoonmaakouders bedanken voor hun bereidheid om te helpen en hun
inzet. We zijn er erg blij mee.


De kinderen van groep 7C mochten
vorige week onverwachts gratis
naar de voorstelling over de
watersnood van 1916 in Volendam
Experience op de dijk. Het was
een actie omdat de dijkdoorbraak
precies 100 jaar geleden was en de
klas van juffrouw Linda werd
uitgekozen om langs te komen. De
kinderen genoten met volle teugen
van de mooie voorstelling.

 De muziekschool Waterland heeft een project voor kinderen over de beroemde Matthäus
Passion van Johan Sebastian Bach. In dit project leren kinderen vanaf 8 jaar een aantal
stukken uit de Matthäus zingen. Ze mogen ook samen met de kinderen van selectiekoor De
Kickers op de Matthäus oefenen. Dit beroemde kinderkoor zingt in een grote uitvoering van
de Matthäus Passion op 12 maart in de grote kerk van Enkhuizen. Kinderen die aan het
Matthäus project meedoen mogen mee naar de generale repetitie op 11 maart in Enkhuizen.
Op deze manier maken kinderen op een leuke manier kennis met een beroemde compositie uit
de muziekgeschiedenis, leren ze zingen en maken ze kennis met het top-kinderkoor De
Kickers en krijgen ze een kijkje in de keuken bij een grote muziekuitvoering met koor,
solisten en orkest. De minimumleeftijd is 8 jaar. Voor jongens is het belangrijk dat zij nog
niet de baard in de keel hebben. Er zijn 7 lessen op maandag van 17.00 tot 18.15 uur in
Muziekschool Waterland Geulenstraat 62 te Purmerend. De eerste les is op 18 januari en je
kunt je inschrijven via www.muziekschoolwaterland.nl.



De schoolregel van de maand januari luidt: ‘Na het opruimen van schoenen en jas, ga ik direct
naar de klas.’



Juffrouw Jo-Ann neemt op donderdag 4
februari afscheid van onze school, omdat ze
haar baan in het onderwijs niet meer kan
combineren met haar andere drukke
werkzaamheden. Jo-Ann heeft 8 jaar les
gegeven op onze school. Op de bijgaande foto
uit oktober 2007 bracht ze voor het eerst een
bezoekje aan onze school met de kinderen van
’t Kofschip, die toen in onze nieuwbouw
werden ondergebracht. We zullen een feestelijk
tintje geven aan deze dag en bedanken Jo-Ann
voor haar inzet en betrokkenheid bij de school.

 Op woensdag 20 januari staat er een bijeenkomst gepland van het CJG (centrum voor jeugd en
gezin) over de social media. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst voor ouders met kinderen
in de leeftijd 4-12 jaar gaat het over een verantwoord gebruik, een kritische houding en de
invloed van de sociale omgeving op het mediagebruik. Gamen, pesten en de social media
komen aan bod waarin ouders ook in de gelegenheid worden gesteld om ervaringen uit te
wisselen. De avond, die begint om 20.00 uur, wordt verzorgd door mediacoach Anja Plevier
en wordt gehouden in het gebouw van het CJG, Wieringenlaan 1A te Volendam.


Vorige week heeft de GMR ingestemd met het onderstaande vakantierooster voor het
volgend schooljaar. Er komen nog 6 roostervrije dagen bij waarop de kinderen geen les
hebben. U wordt hierover nog geïnformeerd.
Kermis
ma. 05-09-2016
Herfstvakantie
ma. 17-10-2016 t/m vr. 21-10-2016
Kerstvakantie
ma. 26-12-2016 t/m vr. 06-01-2017
Voorjaarsvakantie ma. 20-02-2017 t/m vr. 24-02-2017
Pasen
ma. 17-04-2017
Aprilvakantie
ma. 24-04-2017 t/m vr. 28-04-2017
Bevrijdingsdag
vr. 05-05-2017
Meivakantie
ma. 22-05-2017 t/m vr. 26-05-2017
Pinksteren
ma. 05-06-2017
Zomervakantie
ma. 24-07-2017 t/m vr. 01-09-2017


-

Agenda:
19-01 Vormsel groep 8AB
20-01 Voorlichting Social Media
02-02 Bibliotheekbezoek gr. 5AB
04-02 Afscheid Jo-Ann
07-02 Presentatiemis Communie
08-02 Bibliotheek gr.4
08-02 Weideles gr. 5AB
23-02 Playbackshow gr. 6,7,8
24-02 Playbackshow gr. 3,4,5
25-02 OR-vergadering
26-02 Studiedag (kinderen vrij)
29-02 Voorjaarsvakantie
C.M.Schilder

