Nieuwsbrief

april

2019

Beste ouders,
We zitten middenin het thema ‘Daar zit muziek in’. Deze donderdag krijgen we
bezoek van Daltonvisiteurs i.v.m. de Daltonvisitatie.
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Thema: ‘Daar zit muziek in’.
In alle groepen wordt volop aandacht besteed aan muzikale activiteiten. Op ouderportaal
zijn verschillende foto-albums te vinden. Dit kerndoel staat centraal: de leerlingen leren
beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee
uit te drukken en om er mee te communiceren.
Er worden muziekinstrumenten gemaakt, verschillende stijlen van muziek worden
onderzocht, muziek en kunst worden met elkaar verbonden, er worden nieuwe woorden
en begrippen aangeboden, etc. Fijn dat er zoveel ouderhulp is, wanneer daar om gevraagd
wordt 

Daltonvisitatie
Op donderdag 4 april wordt ons Kindcentrum voor het
eerst gevisiteerd als compleet Kindcentrum. De
laatste visitatie was nog op obs de Akker. We zijn
trots op de ontwikkeling die sindsdien is doorgezet,
waarbij de 7 kernwaarden centraal staan op school,
op Pinkeltje en op de Driesprong. Bovendien werken
we als 1 team samen en hanteren alle teamleden de
Daltongrondhouding:
vertrouwen
geven
–
verantwoordelijkheid nemen – verantwoording
afleggen. De Daltonvisiteurs zullen nagaan of het
Daltononderwijs en de Daltonvisie voldoende tot hun
recht komen op het Parelhof. In dat geval wordt ons Daltoncertificaat verlengd voor de
komende 4 jaren.
Schoolsporten
Het Parelhof is sportief bezig. Nadat 1 van de schaakteams afgelopen zaterdag mee heeft
gedaan aan het Noord-Hollands kampioenschap, staan nu o.a. de Bloesemtocht en het
schoolvoetbal voor de deur.

Verschillende teams van de groepen 7 en 8 doen vanaf deze week mee aan het toernooi
bij de Wherevogels. Op woensdag 10 april speelt een gemengd docententeam
Parelhof/Boemerang 3 wedstrijden.
Op Goede Vrijdag doen teams van de groepen 3 t/m 6 mee aan het toernooi bij FC
Purmerend.
U bent van harte welkom om alle teams aan te komen moedigen.
Op zondag 14 april doet een groep ouders met hun kind(eren) mee aan de Bloesemtocht,
met de 5 km of de 10 km. We wensen hun mooi weer en veel plezier.
Momenteel kunnen kinderen zich opgeven voor het handbaltoernooi dat eind mei wordt
gehouden bij Vido.
Op 17 mei is onze sponsorloop. Hulpouders kunnen zich inschrijven bij de ingangen.
Koningsspelen

Op vrijdag 12 april worden de jaarlijkse Koningsspelen gehouden. Met behulp van Spurd worden
enerverende evenementen georganiseerd, in het Leeghwaterpark en bij Purmersteijn. Fijn dat zoveel
ouders zich hebben gemeld om te helpen bij de begeleiding en het vervoer.
Tussen de middag wordt er voor een gezonde lunch gezorgd m.m.v. de OV. Uw kind hoeft dus niets
mee te nemen. De dag duurt gewoon tot 14.00 uur.
Schoolfruit
Het EU schoolfruitprogramma loopt t/m de meivakantie. Daarna wordt er dus geen
schoolfruit meer geleverd. De afgelopen 6 maanden is dit prima verzorgd en hebben
leerlingen kennis kunnen maken met verschillende soorten fruit en groente.
Houdt u er rekening mee dat u vanaf de meivakantie zelf ervoor zorgt dat uw kind
elke dag fruit en/of groente meeneemt naar school?
Op de fiets
Fijn dat steeds meer kinderen op de fiets naar school komen  Wilt u erop letten dat fietsen
altijd in een fietsenrek worden gezet? Er zijn er genoeg, ook aan de kant van de kleuters.
Aan ouders willen we vragen om geen fietsenrek bezet te houden, waardoor deze niet
beschikbaar is voor kinderen. Dit geldt vooral voor de fietsenrekken, die voor de lokalen
van de groepen 8 staan. Bedankt voor de medewerking.

Agenda
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april
Donderdag 4 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

Buitenlesdag
Inloopochtend 8.30 uur en buitenlesdag
Daltonvisitatie en verkeersexamen groep 7
Textielinzameling
Textielinzameling
Girlsday groep 7
Koningsspelen
Afname IEP eindtoets groep 8
Meivakantie

Textielinzameling
Vrijdag 5 en maandag 8 april
t.b.v. de OV en dus uw kind

