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Beste ouders,
Het Parelhof maakt zich op voor de komst van Sint en zijn Pieten !
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Anouk en Frieda
Juf Anouk gaat eind van de week met zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne
periode toe. Meester Tyson en juf Linda S zorgen nu samen voor de Fuutjes.
Het afscheid van onze directeur juf Frieda komt heel dichtbij. Ze organiseert voor de
kinderen met behulp van de OV een creatieve workshop op 11 december en een gezonde
lunch op 13 december. U bent uitgenodigd om op vrijdagmiddag 13 december zelf afscheid
te komen nemen.
Sinterklaas
De Sinterklaascommissie is al maanden druk
bezig met de voorbereidingen op 5 december.
Op woensdag 4 december leveren alle leerlingen
uit de groepen 5 t/m 8 hun surprise in. Graag in
een vuilniszak, zodat niemand het kan zien. Net
als vorig jaar is er tussen 16:00 – 16:30 uur een
“bewondermoment”, waarop u alle surprises
mag komen bekijken.
Op donderdag 5 december wordt iedereen op de gewone tijd op school verwacht. Nadat
iedereen naar zijn/haar eigen klas is gegaan, ontvangen de peuters en de groepen 1 t/m
5 de Sint en zijn Pieten op het plein van Zichthof 11. De kinderen gaan in het vak staan
waar het aangegeven staat samen met alleen de desbetreffende leerkrachten.
Er zal een gebied afgebakend zijn waar de ouders mogen staan om mee te genieten van
ons feest onder het genot van koffie en thee.
De Sint zal aan alle groepen een bezoekje brengen. Om 12 uur zijn de kinderen vrij!
We bedanken de Sinterklaascommissie en hulpouders voor hun inzet.
Vreedzame School
Nieuws vanuit het vreedzame kindcentrum
We zijn ontzettend trots op de grote groep mediatoren van Het Parelhof! Op de pleinen
van Zichthof 9 en 11 zijn elke pauze 2 mediatoren aanwezig. Mediatoren Ingird en Kyara
vertellen er iets over:
Hoe vinden jullie het om mediator te zijn?
 Leuk! Op het plein op Zichthof 11 zijn kinderen ook echt super blij om ons te zien.
Sommige hangen helemaal aan ons!
Hoe worden de kinderen uitgekozen die mediator willen worden?



Je juf of meester heeft dan een brief en die moet je invullen. Dan schrijf je op
waarom jij mediator wilt worden. Er wordt gekeken wie er geschikt is.
Vonden jullie de opleiding om mediator te worden moeilijk?
 Soms wel.
Zijn er wel eens conflicten die voor jullie echt te moeilijk zijn om op te lossen?
 Als je langer mediator bent, kan je het steeds beter oplossen.
Dit is een korte impressie hoe deze mediatoren het ervaren om mediator te zijn. Fijn dat
ze er zijn op het Parelhof want ze doen heel goed werk!
Adreswijziging
Indien u als ouder via ouderportaal een adreswijziging doorgeeft, wordt dit door ons in ons
leerlingadministratiesysteem LAS-Parnassys aangepast. Dat betekent wel dat dat alleen
gedaan kan worden voor het kind/de kinderen en de ouder die de mutatie heeft
doorgegeven. Een eventueel tweede ouder wordt niet automatisch gemuteerd. Daarom is
het altijd raadzaam om ook een adreswijziging via de mail door te geven aan de
administratie met daarbij de vermelding om welke personen het precies gaat.
Dat kan naar: p.vanhulsen@opspoor.nl
Wij kunnen zelf niet muteren in Ouderportaal, dus indien u alleen via een mailbericht een
adreswijziging doorgeeft, kunnen wij dit opnemen in LAS-Parnassys maar wordt
Ouderportaal niet automatisch gemuteerd.
Trefpunt Parelkwekers
Komende vrijdag 6 december organiseren wij
een creatieve ochtend! Bernice, moeder van de
school, gaat met ons aan de slag. Zij leert ons
hoe we iets moois kunnen maken met verf en
handlettering. Natuurlijk drinken we hier
gezellig een kop thee of koffie bij. Heeft u zin
om mee te doen? U bent van harte welkom!
Vrijdagochtend van half 9 tot half 10 in de nis
van Zichthof 11 bij de keuken.
Bent u al een keer langs geweest? Bijvoorbeeld
voor DigiD, voorlezen of Snappet? 
Audrey, Nadia, Esther en Anouk
Atelier
De ateliers theater en fotografie/stopmotion zijn inmiddels beëindigd. Komende dinsdag
wordt het atelier techniek afgesloten. Voor de ouders van de deelnemers uit de groepen
5/6 is een open les vanaf 15.15 uur
Vanaf 13 januari start een nieuw blok. Opgavebriefjes worden binnenkort uitgedeeld. Geef
uw kind snel op, want vol=vol. De afsluiting voor de groepen 3/4 met meester Kris werd
goed bezocht. Wat hebben de kinderen veel geleerd!

Dansen
Er zal na de kerstvakantie op donderdagmiddag een aanbod starten voor de groepen 1/2.
Natasja van Hees zal weer starten met danslessen. Binnenkort hoort u hoe u uw kind
daarvoor kunt aanmelden.
Boekennieuws
Vanaf 9 december zal de bibliotheek worden
opgeschoond. We nemen alle boeken in zodat we
kunnen zien welke boeken nog rondzwerven. Wilt u
de boeken, die nog bij u thuis liggen, ook inleveren.
Dank u wel.
Vanaf ca. 16 december nemen de kinderen weer
boeken mee naar huis. Want naast het Zomerlezen
is het Kerstlezen even belangrijk! Er kan dus, vanaf
die datum, weer volop worden geleend.

AGENDA
Woensdag 4 december
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december

Woensdag 11 december
Vrijdag 13 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Ma 23 dec – vr 3 jan
Maandag 6 januari

Bewondermoment surprises 16.00 uur
Sinterklaasfeest tot 12.00 uur
Trefpunt Parelkwekers om 8.30 uur
Workshop Wherelant door Frieda
Gezonde lunch; middag ouders en kinderen zwaaien Frieda uit
School tot 12.00 uur; kerstdiner 17.00 – 18.15 uur
School tot 12.00 uur
Kerstvakantie
Sudiedag; school is dicht

Elke vrijdag 8.30 uur inloop Trefpunt Parelkwekers

Waar: in de nis bij de keuken van Zichthof 11

