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Beste ouders,
Hopelijk heeft iedereen genoten van de voorjaarsvakantie. We genieten van een
lentezonnetje en pakken op school de draad weer op!
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Welkom
Juf Manon S en haar man Peter zijn mama en papa
geworden! Op zaterdag 16 februari zijn Tim en Bram
geboren. We wensen dit gezinnetje veel geluk en
gezondheid!
Omdat Tim en Bram niet meer in mama’s buik wilden
wachten, zijn ze te vroeg geboren. Vandaar dat ze nog even
in het ziekenhuis blijven met mama, maar ze hebben het
naar hun zin 

Parelkwekers
Woensdag bent u welkom bij een bijeenkomst over peuters en taal. In de hal van Zichthof
11 om 8.30 uur.
Ouder-kindgesprekken
In deze periode worden de ouder-kindgesprekken gehouden. Leerlingen presenteren hun
behaalde doelen aan hun ouders en de leerkracht a.d.h.v hun portfolio. Dit gebeurt zoveel
mogelijk onder schooltijd en ’s middags. Onderwijsondersteunend personeel neemt dan de
groep over. Uiteraard worden ook de doelen voor de komende periode besproken.
Thema: daar zit muziek in !
We starten met ons nieuwe thema over muziek en alles wat daarmee te maken heeft. Een
aantal groepen krijgt les van kunstenares Anita Manshanden, die het thema koppelt aan
kunst. De kleuters openen vanmiddag hun thema gezamenlijk. Zoals gebruikelijk worden
vakken zoveel mogelijk gekoppeld aan het thema en gaan leerlingen aan de slag met een
onderzoeksvraag, zoals: kun je muziek maken met water? of hoe maak je zelf een
blaasinstrument?

Schoolfruit
We zijn erg tevreden over het geleverde schoolfruit. Kinderen maken soms kennis met
nieuwe fruitsoorten. We ontvangen dit fruit tot de meivakantie. Daarbij drinken we (gefruit)
water of halfvolle melk. Het is niet de bedoeling dat u uw kind iets ongezonds meegeeft,
ook niet voor bij de lunch.

Staking

Op 15 maart is een landelijke staking voor al het onderwijzend personeel. Het Parelhof is die dag dus
ook dicht. U heeft daarover een brief ontvangen van Chris van Meurs, ons College van Bestuur. Een
passage hieruit: “De eerdere acties die gevoerd zijn om de politiek ervan te doordringen dat er iets
gedaan moet worden aan de salarissen, de werkdruk en het tekort aan leerkrachten in het PO, hebben
niet het gewenste resultaat gehad. Ik vertrouw wederom op uw begrip en uw steun voor onze
leerkrachten.”
Van 11 t/m 15 maart is actieweek en u wordt geïnformeerd over de acties die gevoerd gaan worden.

Opening thema bij de peuters en kleuters

Agenda
Woensdag 27 februari
Donderdag 28 februari
Woensdag 6 maart
Maandag 11 maart
Vrijdag 15 maart
Woensdag 20 maart
Zaterdag 23 maart
Dinsdag 2 april
Vrijdag 5 april
Maandag 8 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Di 16 en wo 17 april
Vrij 19 april t/m vr 3 mei

Parelkwekers: peuters en taal 8.30 uur
Inloopochtend 8.30 uur
MR en OV 20.00 uur
Groep 8 bezoekt het Stedelijk Museum
Staking! De school is dicht
Verkiezingsbureau op Zichthof 9
Landelijke Daltondag
Schaakteam neemt deel aan kampioenschap N-Holland
Inloopochtend 8.30 uur en buitenlesdag
Textielinzameling
Textielinzameling
Girlsday groep 7
Koningsspelen
Afname IEP eindtoets groep 8
Meivakantie

