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MIJN EERSTE VOLLEDIGE WEEK:
Deze week was mijn eerste volledige week op DKC Het Parelhof. Ik ben nog met een stuk
verkenning bezig op deze leuke en grote school! Afgelopen maandag heeft het team een goede
studiedag/Datadag gehad met elkaar. Het ging over samenwerken, de Daltonvisie en de
resultaten van de Cito. Er is hard gewerkt deze dag en ook de nieuwe collega's zijn nu bekend
met de werkwijze van deze school. Ik ga volgende week naar alle groepen op klassenbezoek of
unitbezoek. Dan weten alle kinderen wie ik ben. Op dit moment wordt er gezocht naar een
nieuwe directeur. Totdat die gevonden is zal ik de interim-directeur van Het Parelhof zijn. Ik
ben alle dagen op school en zit tegenover de intern begeleiders in een mooi kantoor. Maar
rondwandelen doe ik natuurlijk ook heel veel. Ik zie u vast wel een keer bij de entree of in de
school. In het ouder Trefpunt van de Parelkwekers op vrijdagochtend ben ik ook vaak te
vinden. Daar zijn elke week heel leuke en informatieve onderwerpen die besproken worden. U
bent van harte welkom.
Vriendelijke groet,
Caroline le Clercq, interim-directeur DKC Het Parelhof
c.leclercq@opspoor.nl
PERSONEEL
We heten juf Aimée van harte welkom op Het Parelhof! Juf Aimée komt als onderwijsassistent
bij ons werken. Op maandag, dinsdag en woensdag is zij aan groep 1/2 verbonden en op
vrijdag aan de groep 5/6. Juf Marion gaat voor een langere periode met ziekteverlof. Zij krijgt
een nieuwe heup. We wensen juf Marion veel sterkte toe!
INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN
Heeft u reeds (bij ons) schoolgaande kinderen en een kind jonger dan 4 jaar, dat niet naar de
Peuterspeelzaal van Pinkeltje gaat, zorg er dan voor dat u uw kind zo snel mogelijk aanmeldt.
Dan bent u er zeker van dat er een plekje op school is voor uw kind wanneer deze vier jaar is
geworden.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? Ieder jaar vragen wij per kind een bedrag van
€ 30,- om allerlei activiteiten voor de kinderen van te bekostigen. U kunt de ouderbijdrage
overmaken naar:
Oudervereniging DKC HET PARELHOF;
IBAN: NL65INGB0002047587
onder vermelding van de naam van uw kind en groep.
Bent u nieuwsgierig naar de organisatie van de activiteiten? U bent van harte welkom
tijdens een OV-vergadering.
Maandag 2 maart, 20.00uur, Zichthof 11
Donderdag 28 mei, 20.00uur, Zichthof 11
KAMPBETALINGEN
Voor de kinderen uit groep 8 staat het kamp gepland op 15, 16 en 17 juni, naar het Zeehuis in
Bergen. De kosten bedragen € 85,00 per kind. Mocht u dit nog niet hebben betaald, dan
verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te willen doen op
NL43 INGB 0000 0347 48 tnv DALTON DKC HET PARELHOF o.v.v. naam kind en groep.
DE WIJKAGENTEN WAREN OP SCHOOL
Op woensdagmiddag, 26 februari, waren de nieuwe wijkagenten van Purmerend Noord op Het
Parelhof. Zij heten Kelly Bak en Johnny Hagenaar. Vanuit kennismaking en bekendheid
bezoeken ze alle scholen in Purmerend Noord. De kinderen weten dat ze vaker op school gaan
komen of in de buurt rondlopen. Een goed initiatief!
SCHOOLVOETBAL TOERNOOI
is uw kind al opgegeven? U kunt de aanmelding in de speciale brievenbus doen die bij de
entree van de bovenbouw hangt.
TEKENLES IN GROEP ZILVERMEEUW
Woensdag, 26 februari hebben de kinderen prachtige tekeningen met pastelkrijt op
inpakpapier gemaakt over luchten in Holland. zie foto's

Het voorbeeld

Tekening van een leerling

VREEDZAME SCHOOL
Het nieuwe blok van ‘de vreedzame school’ is: We dragen
allemaal een steentje bij!
Dit kerndoel richt zich op het gedrag en de houding van
kinderen. We leren kinderen actief een bijdrage te leveren aan
de gemeenschap die de klas en school is. Daarnaast leren
kinderen om te gaan met verantwoordelijkheden.
DE VREEDZAME SCHOOL EN DKC HET PARELHOF
Elke week zijn de mediatoren buiten tijdens het buitenspelen
en kunnen bemiddelen bij kleine problemen en/of ruzies. Elk
kind kan hun hulp vragen. Om iets te laten stoppen leren de
kinderen "Stop, hou op"! Zeggen. Dan moet iemand stoppen.

SCHAAKTOERNOOI
DE WINNAARS

HERHAALDATUM FOTOGRAAF
Op donderdag 14 en vrijdag 15 mei komt de schoolfotograaf. We hebben tevens een dag voor
herhaling ingepland. Deze datum is echter eerder onjuist gecommuniceerd. Dit moet
donderdag 28 mei zijn. Het is inmiddels in de agenda op ouderportaal aangepast.
HYGIENE OP SCHOOL
In verband met het rondwaren van virussen laten wij u weten extra alert te zijn op de
hygiëne in school door oa. extra schoonmaak van toiletten en deurknoppen.

Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Khalid el Ghalbzouri en ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan
KDC Het Parelhof
Uw kind en de basisschool
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in het leven
van iedereen. Kinderen gaan de wereld om hen heen verkennen. Ze groeien op van kleuter
naar puber. Zoals we allemaal weten gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het
gedrag van het kind te zien dat het niet goed gaat. Soms merken we op een andere manier
dat hem of haar iets dwars zit. Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er
op de basisscholen - naast aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven - ook aandacht
voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen,
Immers, een kind dat zich lekker voelt kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat
problemen heeft.
Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal
ook de leerkracht eerst met u praten als hij / zij zich zorgen maakt. U beiden kent tenslotte
het kind het beste en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kunt
u daarover praten met de schoolmaatschappelijk werker.
Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:
➢ u wilt weten of u anders met uw kind zou kunnen omgaan
➢ u heeft het gevoel dat u er alleen voor staat
➢ u beleeft geen plezier meer aan uw kind
➢
Voorbeelden op het gebied van kindergedrag:
➢ uw kind heeft voortdurend ruzie
➢ uw kind is lusteloos of juist overactief
➢ uw kind heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten
De schoolmaatschappelijk werker zal samen met u bekijken wat de beste hulp is voor u en uw
kind.
Samen kunnen we op zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar je dit kunt
vinden.
Vriendelijke groet,
Khalid el Ghalbzouri

P.S.: mocht je een afspraak willen buiten het inloopspreekuur bel, mail of app mij dan even.
k.ghalbzouri@smdzw.nl
Het rooster van de maatschappelijk werker
Dit hangt bij alle entrees.

Mijn naam is Michelle Cooper en ik ga in 2020 de marathon van
Chicago lopen voor KiKa.
Wat hebben wij in 2019 met 258 deelnemers een mooi bedrag
opgehaald! Maar liefst €1.683.653,48 euro voor KiKa. Ook in 2020
hopen wij met jullie hulp weer zo’n mooi bedrag bij elkaar te krijgen
voor KiKa.
Nadat ik de Marathon van New York en Tokyo heb gelopen voor
KiKa, heb ik mij nu als doel gesteld om te gaan voor de Six Star
Medaille. Dit jaar staan twee majors op de planning: de Marathon
van Berlijn en de Marathon van Chicago!
Het blijft voor mij een geweldige ervaring om samen met een groep KiKa lopers het avontuur
aan te gaan om zo samen Kinderkanker te bestrijden. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in
Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán
beter. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%.
Daarom hoop ik dat jullie mij ook dit keer willen steunen om mijn/ons doel te verwezenlijken
en zo een bijdrage te kunnen leveren aan onderzoek naar kinderkanker!
Sponsoren kan via onderstaande link of via de QR code
https://www.runforkikamarathon.nl/michelle-cooper-chicago-2020
Alvast heel erg bedankt,
Michelle Cooper

AGENDA
Ma2 maart
Vr 6 maart
Vr 13 maart
Di 24 maart
Do14 vr 15 mei

MR en OV vergadering
Museumbezoek groep 7/8
Museumbezoek groep 6
Studiemiddag, leerlingen om 12.00 vrij
Schoolfotograaf

