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Beste ouders,
De herfstvakantie staat voor de deur. We hebben genoten van veel mooie dagen
en ook al veel geleerd o.a. over het schoolthema ‘Jij, ik, wij, samen…DKC het
Parelhof’.
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Welkom
We hebben sinds 2 weken een nieuwe onderwijsassistent: juf Lara Koopmans. Zij werkt
op maandag, dinsdag en donderdag en ondersteunt de groepen 3. We wensen juf Lara
veel plezier op ons Kindcentrum.
Bijeenkomsten van de Parelkwekers
Thema: omgaan met verdriet

Op 20-9-2018 werd een bijeenkomst georganiseerd n.a.v. het overlijden van een moeder in de Kievit.
Er waren 5 ouders aanwezig en de GGD en Khalid, onze eigen schoolmaatschappelijk werker. Vanuit
de school was de locatieleider en de ib aanwezig. Vooraf werd er een gedicht voorgelezen en daarna
kwamen er ouders aan het woord die graag wilden weten hoe ze met hun verdriet om kunnen gaan.
De schoolmaatschappelijk werker en GGD kwamen ook aan het woord wat te doen bij hulp aan ouders
of kinderen die ermee zaten. De twee medewerkers van het Taalcafé vertelden over hun mooie
ervaring die ze hadden met deze moeder. Zo'n gedreven moeder zullen we enorm missen op deze
school.
Thema: werken met Snappet
Op 11-10-2018 waren er ’s morgens 14 ouders aanwezig. Vanuit de school waren Frieda en Erik
aanwezig. Juf Marjan gaf tekst en uitleg over Snappet en hoe je kind leert op school. Zo kan eerder
worden opgemerkt waar een kind nog moeite mee heeft.
De volgende bijeenkomst van de Parelkwekers staat gepland op donderdag 8 november om 12.30 uur.
U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet, de Parelkwekers

Dankjewel OV
Voor de mooie, nieuwe leesboeken 

Tijdens de jaarvergadering OV/MR afgelopen donderdagochtend werd meegedeeld dat de
textielinzameling dit jaar €408,00 heeft opgeleverd! Superbedankt en blijf inleveren aub.
Leerlingen uit groep 8 hebben de ozobot en bluebot gepresenteerd, waarmee je kan
programmeren. Dit is bekostigd uit de opbrengst van het Jaarfeest in 2017.
U ziet dat de OV uw geld goed besteedt. Vorig schooljaar heeft slechts 80% van de ouders
de ouderbijdrage betaald. Om te voorkomen dat we activiteiten moeten schrappen, wil ik
het belang benadrukken van het betalen van de ouderbijdrage. Bedankt, als u dat al heeft
overgemaakt en willen de ouders die dat nog niet hebben gedaan, dat zsm overmaken?
De OV zet zich in om van de ouderbijdrage, leuke activiteiten op school te organiseren,
zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Jaarfeest, Sportactiviteiten, aankleding afscheid
groep 8 en gezonde lunches. Al deze activiteiten worden betaald van uw ouderbijdrage.
Ieder jaar vragen wij per kind een bedrag van € 30,-. Al dit geld komt ten goede van de
kinderen op school.
Graag overmaken op de rekening: Oudervereniging obs AkkerDijk;
IBAN: NL65INGB0002047587 onder vermelding van de naam van uw kind en groep.
Schaken
Na de succesvolle schaaklessen vorig schooljaar, willen onze
enthousiaste ouders Rebecca en Hilbert weer schaaklessen organiseren!
Vanaf vrijdag 9 november voor groep 5 t/m 8, meteen na schooltijd tot
15.00 uur. Wij waarderen dit enorm, Rebecca en Hilbert.
Vindt u het ook leuk om een keer iets met uw talent te doen op school?
Loop dan even naar de directie. Bijvoorbeeld: 2 uurtjes haken of 2
middagen tafeltennissen, of een vogelhuisje timmeren, of………, of……….
Kiss and go / binnen is beginnen

Wij willen op school graag de lestijd zo optimaal mogelijk gebruiken en hanteren daarom de regel
"Binnen is beginnen"! Dit wil zeggen, dat ouders en of verzorgers bij de deur van het lokaal gedag
zeggen en dat de kinderen alleen naar binnen gaan. Als ze binnen zijn, kunnen ze gelijk beginnen met
hun werk. Onze hallen zijn ook werkruimtes, dus het is niet de bedoeling dat u daar blijft 'hangen'.
Wat fijn dat zoveel ouders hier rekening mee houden!
Lokaal IJsvogel
Zoals u weet, zitten de leerlingen van de IJsvogel in een geïmproviseerd klaslokaal in de
nis van Zichthof 9. Meester Martin, juf Nadia en de leerlingen werken daar fantastisch en
verdienen een enorme opsteker. Toch zijn we blij dat deze groep binnenkort les zal krijgen

in een eigen klaslokaal. Tijdens de herfstvakantie zullen grond- en graafwerkzaamheden
worden verricht en vanaf 6 november zal het lokaal gebouwd worden, grenzend aan het
schoolplein op Zichthof 9. Zoals het ernaar uitziet, kan de IJsvogel vanaf 12 november
starten in een spiksplinternieuw lokaal!
Schoolmaatschappelijk werk
Vanaf
januari 2018
ben ik, Khalid el Ghalbzouri, als
schoolmaatschappelijk werker om de week aanwezig op uw school
op donderdag van 12:00 uur tot 15:00 uur (zie website voor
actuele rooster)
U kunt mij altijd vrijblijvend aanspreken. Indien mogelijk sta ik
u meteen te woord en anders maken we een afspraak. U kunt bij
mij terecht met vragen over opvoeding of andere zorgen over uw
kinderen, bijvoorbeeld m.b.t. echtscheiding, schulden, rouw, e.d.
Soms help ik u in een paar gesprekken op weg. Indien nodig verwijs
ik u door naar de juiste persoon. Maar het kan ook gaan om een
simpele vraag en dan kunt u eenvoudig even binnenlopen.
Te bereiken via de SMD: 075 206 00 11 /06 290 89 810
Mail: k.ghalbzouri@smdzw.nl
Met vriendelijke groet, Khalid el Ghalbzouri
P.S. Mocht ik door omstandigheden niet aanwezig zijn: bel / mail mij dan gerust!
Hoofdluiscontrole
We kunnen uw hulp goed gebruiken op maandagochtend 29 oktober. Met een groep ouders
is de school snel gecontroleerd, want vele handen maken licht werk.
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
Ma 22 t/m vr 26 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november
Vr 16 en ma 19 november
Maandag 19 november
Di 20 en do 22 november

Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
19.00 uur Voorlichtingsavond PSG
20.00 uur MR/OV
8.30 uur start cursus werk zoeken & taalcafé
8.30-9.00 uur Inloopochtend
Textielinzameling
8.30 uur Creatief met Wherelant
NIO, pmtk, drempelonderzoek in groepen 8

