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Inzamelingactie Oekraïne, 

De inzameling is een mooi initiatief geweest waar we veel vluchtelingen mee hebben kunnen 

helpen. De tekenmaterialen staan nu nog klaar om afgegeven te worden, maar alle andere 

goederen zijn in goede orde ontvangen. 
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Bloesemtocht en avondvierdaagse 

Het is de Oudervereniging niet gelukt om de Bloesemtocht met school te organiseren. Een ieder die 

de Bloesemtocht individueel wil lopen is morgen of zondag natuurlijk van harte welkom. 

In de bijlage vindt u de informatie hierover. 

De avondvierdaagse gaan we wel proberen te organiseren met school. Hierover volgt nog 

informatie. 

 

Voetbaltoernooien 

 

Afgelopen Goede vrijdag hebben de leerlingen uit de groepen 3 t/m 6  

meegedaan aan het mini-schoolvoetbal toernooi bij fc Purmerend.  

Het was met recht een goede vrijdag: 

De teams gemengd 3/4 en jongens 3/4 hebben beiden de eerste plaats 

veroverd en het jongensteam 5/6 de vierde plaats. 

Fantastisch! Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

De groepen 7-8 hebben meegedaan aan het Wherevogels/Hans de 

Vries schoolvoetbal toernooi. De ene wedstrijd was zwaarder dan de 

andere. Zo fijn om weer mee te mogen doen na de lange corona 

periode. Niet in de prijzen gevallen, maar wel een superleuk toernooi gespeeld. 

 

Ook de leerkrachten teams hebben aan dit toernooi meegedaan. Een welverdiende 3de plek! Voor 

het Parelhof  

 

Koningsspelen 

De koningsspelen zijn vandaag gehouden. We hebben een leuke ochtend achter de rug. Voor ieder 

wat wils. Met een lunch (of voor sommigen een brunch) als leuke afsluiter en start van de vakantie. 

Heel blij zijn we met alle ouderhulp die weer op gang is gekomen en daarom een dikke duim voor al 

deze ouders die meteen weer klaar staan om kinderen bij de activiteiten te begeleiden.  
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Schoolfotograaf 

Er volgt een gewijzigd schema. Wanneer dit bij ons bekend is informeren wij u direct. 

 

Schoolspot 

Kennen jullie schoolspot al? Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van 

kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot 

officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo 

betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor 

ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en 

zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van 

schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind 

vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende 

leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in 

onze webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na 

aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Klik hier voor meer 

informatie of ga naar de website om een account aan te maken 

Bestellen bij schoolspot - dé ICT-webwinkel voor medewerkers en leerlingen - APS IT-diensten 

(apsitdiensten.nl) 

 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie en we zien iedereen graag 

weer terug op maandag 9 mei as. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.apsitdiensten.nl/schoolspot/bestellen-bij-schoolspot-1
https://www.apsitdiensten.nl/schoolspot/bestellen-bij-schoolspot-1
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Belangrijke data 

Vakantie: 

25-04-2022 - 06-05-2022  Meivakantie 

26-05-2022 - 27-05-2022  Hemelvaart 

06-06-2022    2e Pinksterdag 

 

Roostervrij i.v.m. studiedagen leerkrachten: 

30-06-2022     studiedag leerkrachten 

01-07-2022     studiedag leerkrachten 

 

Roostervrij:  

25-05-2022     Voor Hemelvaart  tot 12 uur 

15-07-2022     Voor Zomervakantie kinderen vrij 

 

Agenda: 

08-05-2022 Moederdag 

11-05-2022 Schoolfotograaf 

12-05-2022 Schoolfotograaf 

13-05-2022 Schoolreis 5/6/7 

18-05-2022 Schoolreis 3/4 

20-05-2022 Praktijk verkeerexamen groep 7 

01-06-2022 Schoolreis 1/2 

    


