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Beste ouders,
We genieten nog na van een gezellig sinterklaasfeest en bereiden ons voor op de
kerstperiode. Uiteraard wordt in alle groepen hard gewerkt aan thema’s en
persoonlijke leerdoelen.
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Kerstfeest op het Parelhof
De school ziet er fraai uit en vooral ’s morgens zorgen de lichtjes voor gezelligheid. Alle
klassen ontvangen een lichtsnoer op batterijen namens de OV en alle kinderen krijgen een
waxinelichtje op batterijen.
In elke groep is met de kinderen besproken wat ze graag willen eten tijdens het kerstdiner.
De kerstboom mét gerechten op papieren ballen hangt op donderdag 13 december op de
deur bij de klas. U kunt daar noteren welke bal u meeneemt.
Een vriendelijk verzoek: elk jaar wordt er teveel eten gemaakt, wat niet bij de
kerstgedachte past. Wilt u zorgen voor een kleine hoeveelheid? Dat is meer dan
genoeg. Let op: we zijn een pindavrije school. Dus gerechten waar pinda in
verwerkt zit, zoals pindasaus, zijn absoluut verboden.
Er is hulp nodig op 19 december vanaf 8.30 uur. Bestek en borden worden dan uitgeteld.
Ouders die willen helpen kunnen zich melden in het halletje van ZH 9.
Op 21 december wordt er opgeruimd vanaf 8.40 uur. Als u wilt helpen, kunt u zich ook
weer melden in het halletje van ZH 9.
Let op: donderdag 20 december zijn de leerlingen om 12 uur vrij en komen daarna om
17.00 uur weer naar het kerstdiner. In de jaarplanning van juli stond dit abusievelijk niet
vermeld. In alle documenten na de zomervakantie stond dit wel goed vermeld.
Het Parelhofkerstkoor zal één keer zingen op deze avond. Dit gebeurt in de gymzaal. Van
17:00 uur tot 17:15 uur zingt het koor en kan iedereen gezellig gaan luisteren en kijken.
Om 17:15 uur gaat iedereen naar de klas en begint het kerstdiner. Het eten wordt dus niet
eerder gebracht, maar tegelijk met binnenkomst van de kinderen om 17:00 uur. Om 17:15
uur mogen de kinderen hun eigen klas in. Ouders gaan niet mee de klassen in.
Vanaf 18:15 uur zijn de ouders welkom in alle hallen, dus aan de kant van Zichthof 9,
Zichthof 11 en bij de kleutergroepen. Het eten wat over is, wordt door de obers en de
klassenouders op de gang bij elkaar gezet zodat liefhebbers hier nog iets van kunnen
nemen.
Op vrijdag 21 december zijn de leerlingen ook om 12 uur vrij. Dan begint de kerstvakantie.
Gezellige wintermarkt
Ben je op zoek naar een mooi kerstcadeau? Op vrijdag 14 december wordt een markt
georganiseerd mmv de Parelkwekers. Iedereen is van harte welkom om kleding, speelgoed
en sieraden te kopen. Voor jong en oud en voor kleine bedragen. Zo kunt u in deze dure
periode voor weinig geld spulletjes aanschaffen. Deze markt wordt gehouden in de hal van
Zichthof 9, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Geslaagd Sinterklaasfeest
We hebben genoten van een prachtig
sinterklaasfeest op het Parelhof! Alle
hulpouders en OV, dankjewel voor jullie
inzet. Tot volgend jaar, sinterklaas en
pieten.
Absent melden
Als u uw kind absent meldt, kunt u naar
school bellen om dat door te geven. U
kunt ook via Ouderportaal absenties
doorgeven. Geeft u daar dan een
toelichting bij en doe dit vóór schooltijd.
Het is niet de bedoeling dat u via
Ouderportaal een bericht stuurt, maar
echt kiest voor absent melden.
Verlofaanvragen gaan altijd via de
directie.
Creatief met Wherelant
Komende dinsdag 11 december kan iedereen weer gratis meedoen met een creatieve
Wherelant activiteit onder de deskundige begeleiding van Carolien. Uiteraard staan koffie
en thee klaar. Gezellig als u ook een keer mee komt doen.
Afsluitende lessen ateliers
We komen aan het eind van blok 1 van de Wherelant-ateliers. De kinderen zijn enthousiast
bezig geweest. De laatste les is een OPEN LES. Dat betekent dat de ouders/ opa’s oma’s
etc. uitgenodigd zijn om het laatste half uur aanwezig te zijn. De kinderen presenteren wat
ze hebben geleerd en gemaakt. U bent er toch bij? De kinderen starten gewoon om 14.15
uur en u komt kijken van 15.15 uur tot 15.45 uur.
Vrijdag 18 december: groepen 7 en 8; dinsdag 18 december: groepen 5 en 6; woensdag
19 december: groepen 3 en 4.
Ouderbijdrage betalen
We zitten middenin de feestperiode, wat uiteraard geld kost. 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.
Life goals
In Purmerend geldt: sporten is voor iedereen! Met het Life Goals Programma willen wij
mensen die al langere tijd niet sporten weer in beweging krijgen.
Life Goals Purmerend is een samenwerkingsverband van AOP (Algemeen Opvangcentrum
Purmerend), Leviaan, Reakt, Spurd, vv De Wherevogels en Rugby Club Waterland. Life
Goals Purmerend richt zich op Purmerenders van 18+ die ondersteuning nodig hebben op
meerdere leefgebieden. Voor hen kan sporten/bewegen en elkaar ontmoeten in een veilig
sportklimaat het vonkje zijn om weer in beweging te komen.
Boot Camp: elke donderdag 16.00-17.00 uur, Doplaan 6
Voetbal: elke dinsdag 13.30-14.30 uur, Wherevogels

Agenda
Dinsdag 11 december
Vrijdag 14 december
Dinsdag 18 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Ma 24 dec t/m vr 4 jan
Maandag 7 januari

Creatieve ochtend Wherelant 8.30 uur
Open les: afsluiting atelier Wherelant groep 7 en 8 15.15
Open les: afsluiting atelier Wherelant groep 5 en 6 15.15
Open les: afsluiting atelier Wherelant groep 3 en 4 15.15
School tot 12 uur; kerstdiner 17.00-18.30 uur
School tot 12 uur; kerstvakantie
Kerstvakantie
1e schooldag in 2019; hoofdluiscontrole

