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Beste ouders,
De eerste week van het schooljaar 2018-2019 zit er alweer op. Wat fijn om
iedereen weer te zien en wat veel enthousiasme is er te zien. Het thema “jij, ik,
wij, samen DKC Parelhof’ is nu al zichtbaar in de school.
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Welkom
Het Parelhof is een opleidingsschool en daarom zijn we blij dat we ook dit jaar Pabo
stagiaires mogen verwelkomen. Meester Nico loopt LIO stage in de Kievit en juf Jaimy in
de Grutto. Daarnaast komen Nikki, Irene en Lotte stage lopen in respectievelijk de
Meerkoet, de Reiger en de Waterhoen. We wensen deze studenten veel succes op het
Parelhof!
Informatiemiddag
In de jaarplanning kunt u lezen dat we al snel een informatiemiddag voor de groepen 1
t/m 7 hebben. Bij nader inzien haakt groep 8 ook aan, want ook daar valt genoeg te zien.
U bent samen met uw kind(eren) van harte uitgenodigd op donderdag 13 september van
16.30 tot 17.30 uur. De kinderen leiden u rond en vertellen over ons onderwijs. De
leerkrachten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en er draait een
powerpointpresentatie in alle groepen.
Groep 8 heeft een ‘eigen’ informatieavond voor ouders op donderdag 20 september om
19.30 uur. Daar wordt het hele jaar doorgenomen en staat het Voortgezet Onderwijs
centraal.
Jaarfeest
Op vrijdag 21 september is het weer zover: tijd voor ons
jaarfeest ! De OV is al geruime tijd met de voorbereidingen
bezig. Het feest duurt van 16.00 tot 19.00 uur. Helpt u mee
om dit feest tot een succes te maken? Geef u dan op om
(een deel van het feest) mee te helpen. Bij de ingangen van
beide hallen hangen lijsten waarop u uw naam kunt zetten
en welke tijd u beschikbaar bent.

Naschools aanbod
Ook dit jaar kunnen kinderen zich inschrijven voor diverse activiteiten na schooltijd. Denk
daarbij aan het Parelhof, sporten, de wetenschapsklas, dansen, e.d. Binnenkort starten we
hiermee en kunt u uw kind inschrijven op de lijsten in de hallen. Wordt vervolgd….

Geen tussendeur gebruiken
Omdat de Waterhoen in de hal van Zichthof 9 les krijgt, wordt de tussendeur van deze hal
naar Pinkeltje onder schooltijd niet gebruikt. U begrijpt dat het erg stoort als iemand wel
dwars door de klas loopt.
Hulp gezocht bij hoofdluiscontrole
De 3 moeders die maandag 450 leerlingen op hoofdluis hebben gecontroleerd verdienen
een grote opsteker. Later kwamen er gelukkig nog wat ouders helpen. U begrijpt dat je
met zo weinig ouders heel lang bezig bent om alle kinderen te controleren. We zijn erg blij
met meer hulp. Vele handen maken licht werk en het gaat dan een stuk sneller. De
volgende controle is op maandag 29 oktober. Helpt u mee? Geef het even aan bij Irinda
de Boer-Swart (moeder Lily en Lana)
Koptelefoons of oortjes
Er wordt veel gebruik gemaakt van digitale devices op school. Regelmatig moeten
leerlingen naar iets luisteren, waarbij ze een koptelefoon moeten gebruiken. Elke groep
beschikt over een aantal koptelefoons, maar geen 30! Wilt u daarom een goedkope
koptelefoon aan uw kind meegeven, speciaal voor school, of liever….oortjes. Die kunnen
ze dan prima bewaren in hun etui of laatje.
Pindakaasvrije en gezonde school
Bespreekt u met uw kind het belang van water
drinken, fruit eten en waarom we een pindavrije
school zijn?
Het past prima bij ons thema, waar we rekening
houden met elkaar.
Geen doppen inzamelen
Omdat er logistieke problemen zijn mbt het inzamelen en afleveren van plastic doppen,
stoppen we met het inzamelen. Hopelijk is dit tijdelijk. Wanneer stichting hulphond de
organisatie weer in orde heeft, dan kunnen we weer starten.
Nieuwe website
Heeft u al een kijkje genomen? Alle planningen en roosters en de schoolgids zijn terug te
vinden op onze nieuwe website: www.hetparelhof.nl Op de nieuwe website is informatie
te vinden over het hele Kindcentrum, dus over school, Pinkeltje en de Driesprong.

Agenda
Woensdag 12 september
Donderdag 13 september
Vr 14 en ma 17 september
Woensdag 19 september
Donderdag 20 september
Vrijdag 21 september
Maandag 24 september
Dinsdag 25 september

20.00 uur MR / OV
Informatiemiddag gr. 1 t/m 8 16.30 – 17.30 uur
Textielinzameling
Schoolreis groepen 5 t/m 7
Informatie-avond groep 8 19.30 – 20.30 uur
JAARFEEST 
Start ouder-kindgesprekken
Schoolreis groepen 3 en 4

