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Beste ouders,
Wat is het gezellig op school  Alle hulpouders die geholpen hebben en nog gaan
helpen, willen we vriendelijk bedanken!
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Personele aangelegenheden

Juf Michelle gaat onze school helaas verlaten. Donderdag 20 december is haar laatste werkdag. U
kunt haar de hand schudden rond 12.00 uur.
Juf Annemarie krijgt 1 dag uitbreiding van IB-taken.
Juf Marije M zal 2 dagen ambulant zijn voor IB-taken en coördinatie Daltontaken. We zijn blij dat juf
Jaimie Keuzenkamp op dinsdag en woensdag komt invallen. Juf Jaimie werkt al vanaf de
zomervakantie als LIO in groep 8.
Zoals u wellicht weet, lopen er 2 zwangere juffen rond: juf Manon S en juf Linda S. Gelukkig gaat alles
goed met deze collega’s. We zullen u informeren wanneer zij met zwangerschapsverlof gaan en hoe
we dat opvangen.
We wensen juf Michelle veel voorspoed, de juffen Annemarie en Marije M een constructieve
samenwerking, juf Jaimie een goede tijd in de Valk, juf Manon S en juf Linda S een geweldige
zwangerschapsperiode!
Kerstfeest op het Parelhof
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? Vanmiddag, 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.
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 14 december: groepen 7 en 8; dinsdag 18 december: groepen 5 en 6; woensdag
19 december: groepen 3 en 4.
Parelkwekers
Beste ouders,
Allereerst willen wij de ouders met kinderen die een pinda
allergie hebben erg bedanken voor hun komst en hun
uitleg hierover, tijdens de afgelopen Parelkwekers
bijeenkomst.
Op school zijn er kinderen die allerlei klachten kunnen
krijgen na het eten van pinda's of van producten waar
pinda's in verwerkt worden.
We hebben ook een leerling die een levensbedreigende
vorm van allergie heeft. Als hij alleen al pinda’s ruikt, kan hij een hevige acute reactie
krijgen in het lichaam; dat wordt anafylaxie genoemd. De eerste behandeling bij een
hevige acute allergie is het toedienen van adrenaline door middel van een auto-injector
(de EpiPen of Anapen). Hierdoor gaan de blaasjes in de longen zich opnieuw verwijden,
bloedvaten in de huid vernauwen zich weer en de zwelling in de keel neemt af. Direct na
het toedienen moet er 112 gebeld worden.
Dit alles maakt dan ook dat wij een pinda vrije school zijn. Fijn dat we dan ook rekening
met elkaar houden. Ik hoop jullie bij de volgende bijeenkomst te ontmoeten met een nieuw
thema!!
Mvg de Parelkwekers

Agenda
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

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

TEAM PARELHOF WENST IEDEREEN
EEN HELE FIJNE KERSTVAKANTIE

