Maart 2017
 Juffrouw Marilou is op 8 februari de gelukkige moeder geworden van een zoon. We
feliciteren haar en wensen haar veel geluk met de kleine Davey.
 In de nieuwsbrief van januari stond het vakantierooster voor
volgend schooljaar vermeld. De aanvullende studiedagen zijn
inmiddels ook bekend. Het betreft:
woensdag 6 december, woensdag 7 februari, vrijdag 23 februari,
maandag 26 maart en maandag 9 juli. U kunt het nieuwe
vakantierooster ook bekijken op de site van de school.
 Na de voorjaarsvakantie is het schoolproject ‘ Een reis door de
tijd ‘ van start gegaan. De kleutergroepen hebben ridders en
kastelen als onderwerp en werden blij verrast door een ouder die
een compleet kasteel had gemaakt. U kunt het bewonderen tussen
de trap en het lokaal van groep 1 / 2 C. In de groepen 3 staat
Volendam centraal en vorige week zaten de kinderen in de kleine
aula garnalen te pellen, nadat een ouder een emmertje garnalen
beschikbaar had gesteld. Het was een vertederend gezicht om de
kinderen van groep 3 bezig te zien met het lospeuteren van de
pitjes uit de garndoppen. Op donderdag 13 april staat de
kijkavond gepland en is iedereen welkom
om de sfeer te proeven en de mooi
ingerichte lokalen te bekijken.
 Onlangs heeft het schoolbestuur het team en
de ouders op de hoogte gebracht van het
feit dat William Zwarthoed mij in het
nieuwe schooljaar opvolgt als directeur. Hij
heeft al enkele jaren ervaring opgedaan als
directeur van de Springplank en ik ben blij
dat de keuze op hem is gevallen. William
staat bekend als een kundige en
enthousiaste directeur met een grote kennis
van nieuwe technologische ontwikkelingen. Toen ik in 1982 werd benoemd tot hoofd
van de Petrusschool heb ik jarenlang in het directeurenoverleg samengewerkt met zijn
vader Wim, die toen hoofd was van de Tarcisiusschool. Op vrijdag 30 juni staat mijn
afscheidsfeest gepland, maar ik blijf op school actief tot de zomervakantie. Op de
laatste schooldag zal ik de sleutel overhandigen aan mijn opvolger. Ik zal hem veel
succes wensen op de school waar ik 43 jaar met ontzettend veel plezier heb gewerkt!
 De Playback/Soundmix-show was in februari weer een groot succes. Er waren 115
deelnemers en de kinderen konden genieten van maar liefst 43 verschillende optredens.
In de school hangen momenteel foto’s van de show die door fotograaf Mario zijn
gemaakt en die u deze week kunt bestellen.

 We voeren momenteel intern gesprekken om de overdracht en de integratie van de
Zuidwester in onze school optimaal te laten verlopen. Tevens worden er gesprekken
gevoerd over de teamsamenstelling en de groepsbezetting voor volgend jaar. We hopen
in april het plaatje compleet te hebben zodat we in mei de ouders kunnen informeren.
 De data voor de schoolreisjes zijn inmiddels bekend:
Dinsdag 2 mei:
Dinsdag 9 mei:
Maandag 15 mei
Dinsdag 16 mei:
Maandag 29 mei
Vrijdag 9 juni
Donderdag 6 juli

groep 1/2
groep 8B
groep 3/4
groep 8C
groep 8A
groep 5/6
groep 7AB

Artis
Amsterdam
Linnaeushof
Amsterdam
Amsterdam
Drievliet
Walibi

 De opbrengst van de Vastenactie is dit jaar bestemd voor een school in Ethiopië. In de
Goede Week mogen de kinderen hun zelfgemaakte doosjes meenemen naar school.
 De leerkrachten krijgen binnenkort een cursus over het gebruik van chromebooks in
de klas. Op twee scholen wordt hiermee dit schooljaar ervaring opgedaan en het is de
bedoeling dat alle scholen in Volendam hier in het nieuwe schooljaar mee gaan
werken.
 De schoolfoto’s van de kinderen van de groepen 1 t/m 6 worden dit jaar gemaakt op
12 mei. De foto’s van de kinderen van de groepen 7/8 en de broertjes en zusjes
worden op 2 juni gemaakt. Foto Kino is failliet gegaan en de leden van de ouderraad
hebben een andere fotograaf gezocht.
 Na een uitgebreide periode van overleg met allerlei betrokkenen starten binnenkort de
werkzaamheden om het plein te vernieuwen. Het huidige plein zal er bij de start van
het nieuwe schooljaar heel anders uitzien met een nieuwe indeling en tal van nieuwe
speeltoestellen.
 Agenda
-

09-03
13-03
14-03
15-03
16-03
17-03
24-03
06-04
07-04
13-04
14-04
18-04
21-04
24-04

MR-vergadering
Dode hoek lessen groepen 7AB
Vormsel groepen 8ABC
Stemlokaal in aula
OR-vergadering
School van de week in Waterdam
Rapport
Verkeersexamen groepen 7AB
Boerderijbezoek groep 5
Kijkavond schoolproject
Vrije dag voor de kinderen
Eindtoets Cito groepen 8ABC
Koningsspelen
Vakantie 24 t/m 28 april
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