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Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op. Een jaar waarin we goed gestart zijn. De leerlingen 

zijn al aardig gewend. Ouders en leerkrachten hebben inmiddels ook kennis met elkaar gemaakt tijdens de 

ouder/kind gesprekken. 

Na een lange periode waarin we onze werkwijze en afspraken moesten aanpassen vanwege de pandemie, 

komen we nu in een periode waarin de beperkende maatregelen weer enigszins versoepeld worden.  

Als team hebben we, samen met de MR (bestaande uit ouders en leerkrachten) gekeken welke afspraken 

we willen behouden en welke we willen aanpassen.  Dit in verband met de veiligheid van iedereen en om 

uitval van teamleden of leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

We willen ouders in de school nog tot een minimum beperken. Dat betekent dat ouders op het schoolplein 

afscheid van hun kind kunnen nemen en de leerlingen alleen Het Parelhof ingaan. Wilt u op afstand blijven 

van de schooldeuren, zodat de leerlingen voldoende ruimte hebben om naar binnen te gaan. Ouders 

mogen vanaf maandag 27 september wel op het schoolplein komen.  Leerkrachten staan niet meer te 

wachten op het schoolplein, maar begroeten de leerlingen bij de deur van het lokaal. De schooldeuren gaan 

om 8.20 uur open. We merken dat het heel fijn is als de leerlingen zelfstandig Het Parelhof in komen. De 

leerkrachten hebben alle tijd en aandacht voor de leerlingen. Ook om 14.00 uur kunnen ouders op het 

schoolplein wachten (graag niet voor de ramen). Hulpouders kunnen ook weer ingezet worden en zijn van 

harte welkom.  

Nu begrijpen we dat het voor u als ouder fijn is om weer binnen de muren van Het Parelhof te komen om 

het onderwijs te kunnen meebeleven met uw kind. Er komt in de week van 11 oktober een inloopweek 

waarin u van 8.20 tot 8.45 uur welkom bent in de groep van uw kind(eren).  

  



 

 

Een aantal spelregels om de inlopen tot een succes te maken voor u en uw kind(eren): 

• U komt 1 keer in de inloopweek in de groep van uw kind 

• U bent er voor uw kind, gesprekken met andere ouders, of leerkrachten doet u op een ander 

moment  

• U houdt afstand van de leerkracht (we hanteren hiervoor nog de 1,5 m) 

• Eén ouder of verzorger per leerling komt naar de inloop 

• Om 8.40 uur gaat de eerste bel, u neemt dan rustig afscheid van uw kind 

• Om 8.45 uur gaat de tweede bel en verlaat u Het Parelhof en schoolplein 

Het resultaat van de inloopweek wordt besproken in het team en met de MR. 

We kijken er naar uit om u weer te zien binnen Het Parelhof! 

We willen het volgende nog even onder uw aandacht brengen. Het ziekmelden van uw kind kunt u via 

Ouderportaal doen. Indien u niet op Ouderportaal kunt, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw 

kind. 

Met vriendelijke groet, 

Joke Sibie en Ellen Scherpenzeel (directie a.i) 

Nieuws uit de groepen 1-2 

 

Maandag  6 september zijn we gestart met het thema: communicatie. Eerst hebben we met de kinderen 
besproken wat dat woord  eigenlijk betekent. Communiceren betekent dat je iets aan een ander gaat 
vertellen. Maar dat kan ook via een brief, een kaartje, een appje, een mailtje of met gebarentaal.  
Helemaal passend bij ons schoolthema en bij blok 1 van de Vreedzame School “Iedereen hoort erbij” We 
leren een nieuwe letter: de Z van Zoem, zes, zeven, zak, zebra, zeemeermin en ziek.  
We keken samen met de kinderen naar een aflevering van Hoela en Hoep, het ging over post. We kregen 
leuke ideeën om ook een postkantoor te gaan maken in de kleuterhallen.  
Inmiddels zijn we hiermee gestart. Kinderen maken en kopen kaartjes, schrijven brieven en versturen deze 
naar de andere groepen en naar elkaar. Op deze manier kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven.  
We zingen liedjes die aansluiten bij dit thema in het Nederlands maar ook in het Engels. Om de week komt 
onze collega juf Aaltje in kleutergroepen een muzikale les verzorgen. De kinderen zijn heel enthousiast.  
 



 

 

De Kinderboekenweek 
Beste ouders, 
  
Wat fijn dat er al zoveel boeken terug zijn gebracht naar school. 
Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen dan zien we ze graag volgende week terug. 
Helpt u uw zoon of dochter hier aan herinneren?! 
  

 
  
Het is bijna zover!! De Kinderboekenweek gaat bijna van start. 
Het team opent gezamenlijk de Kinderboekenweek op 6 oktober. Hoe? Dat is nog een verrassing. 
Naast dat er verschillende activiteiten plaats zullen vinden op school (o.a. voorleescircuit) 
zijn er ook diverse activiteiten bij Bibliotheek Waterland. 
  
Wist u 

• Dat alle kinderen van onze school lid zijn van Bibliotheek Waterland!? 
• Dat DKC Het Parelhof een servicepunt is van Bibliotheek Waterland. 
• Wist u ook al dat alle kinderen van onze school ook boeken mogen lenen van school om mee naar 

huis te nemen 
• Dat de kinderen twee keer per dag lezen op school 
• Dat hun juf e/o meester elke dag voorleest 
• Dat thuis voorlezen ontzettend belangrijk is voor de woordenschat 
• Dat Kitty van de Weerd onze leesconsulent vanuit Bibliotheek Waterland is 
• Dat u voor vragen over lezen van boeken altijd bij Kitty en Nicolette terecht kunt 
• Dat u ook boeken kunt reserveren via de website van Bibliotheek Waterland en deze boeken kunt 

laten bezorgen op Het Parelhof (inleveren op het Parelhof mag ook!) 
  
Met vriendelijke groeten, 
Nicolette Plas 
 

Muzieklessen 

Juf Aaltje is gestart met muzieklessen in de kleuterbouw en de groepen 3 en 4. Deze worden op dinsdag 
gegeven. De kinderen en mede-juffen en meesters zijn erg betrokken. Het schoollied 'Wij zijn de Parel in de 
wijk Purmer-Noord' begeleid op gitaar, wordt enthousiast meegezongen en begeleid met o.a. triangels, 
ritmestokjes en bewegingen. 
 

  



 

 

Nieuws van de BSO 

Donderdag 9 september was het Teddyberendag. Wij hebben daarom ook alle kinderen gevraagd om hun 
teddybeer mee te nemen naar de BSO. 
De dag werd gestart met een ontbijt en de teddyberen mogen ook plaats nemen aan tafel.  Iedereen liet 
weten dat ze een mooie naam hadden voor hun teddybeer en dat ze het ontzettend leuk vonden dat ze 
hun teddybeer  een dagje mee mochten nemen naar de BSO. Na het ontbijt werd er nog kort gespeeld 
want we moesten natuurlijk ook naar school. Tijdens de schooltijd gingen de beren of in de tas of bleven 
achter op de opvang. In de middag kwamen er nog meer kinderen binnen met teddybeen. Er werd heerlijk 
mee gespeeld, geknuffeld en ook dit keer mochten ze mee aan tafel om te eten en te drinken. 
Iedereen was trots op zijn eigen teddybeer. 
De volgende dag kwamen er kinderen enthousiast vertellen dat hun teddybeer echt blij geworden was van 
het bezoek aan de BSO. 
 

  
 
Donderdag 16 september was het de dag van de Pedagogisch medewerkers. Een dag waarin wij als 
medewerker in de kinderopvang in het zonnetje worden gezet, en dat is dan ook zeker gelukt! Wij zijn dan 
ook ontzettend dankbaar voor alles wat wij die dag hebben mogen ontvangen. Zo hebben wij  prachtige 
bloemen, theepakketjes, lieve woorden op kaartjes en nog veel meer mogen ontvangen. Dit doet ons goed 
dat u als ouder zoveel vertrouwen in ons heeft en uw kind met een goed gevoel bij ons laat spelen. 
Maakt u geen gebruik van de BSO maar heeft u dit wel nodig kunt u altijd een kijkje nemen op de 

website: www.kinderopvangpurmerend.nl en een rondleiding aanvragen voor de BSO de Driesprong. 

http://www.kinderopvangpurmerend.nl/


 

 

 

Home - Kinderopvang Purmerend  

Kinderopvang Purmerend biedt al ruim veertig jaar professionele kinderopvang 

en wij zijn vergroeid met onze stad. We staan voor ons vak en met onze 

waardevolle pedagogische kennis ondersteunen we ruim 1600 kinderen en hun 

ouders bij de mooiste en belangrijkste uitdaging: opgroeien. Spelen, leren, lezen, 

ontdekken en ontmoeten: binnen onze locaties bieden we een veilige … Lees 

verder op ons blog  www.kinderopvangpurmerend.nl 

 Met vriendelijke groet, 
Mariska Hoogwerf 
Senior Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Purmerend 
BSO de Driesprong 

 
 
 

 

Inloopspreek uur schoolmaatschappelijk werk 

KDC  het Parelhof Schooljaar 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Tijd 

Woensdag   29  september 12:00   uur  t/m 14:30 uur 

Woensdag   13  oktober 13:00   uur  t/m 15:30 uur 

Donderdag  28  oktober 13:00   uur  t/m 16:30 uur 

Donderdag  10  november 12:30   uur  t/m 15:30 uur 

Donderdag  25  november 10:00   uur  t/m 14:00 uur 

Woensdag   08  december 12:00   uur  t/m 15:30 uur 

Donderdag  16  december 11:30   uur  t/m 15:00 uur 

http://www.kinderopvangpurmerend.nl/
http://www.kinderopvangpurmerend.nl/


 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Mijn naam is Khalid el Ghalbzouri en ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan  

Dalton Kindcentrum 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 bel, mail of app mij.  

06-290 898 10 

k.ghalbzouri@desmd.nl 



 

 

Nieuws van Spurd

 


