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Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

Na de kerstvakantie zijn wij vol enthousiasme gestart. Door de versoepelingen op 

3 januari mocht Het Parelhof weer open. Vol goede moed hoopten wij dat het 

virus Het Parelhof voorbij zou gaan, maar helaas niets is minder waar. Wij 

werden de afgelopen weken vaak geconfronteerd met positief geteste leerlingen 

en teamleden met als gevolg groepen, leerlingen en teamleden in quarantaine. Dit vraagt veel van 

het team, de leerlingen en ouders.  

Het is elke dag weer schakelen voor iedereen. Het team vindt het fijn dat ouders en verzorgers zo 

begripvol en flexibel zijn. Wij danken iedereen voor alle medewerking. 

 

Verder willen wij u informeren over wat wijzigingen in het team van Het Parelhof. 

Juf Marije van de Reiger gaat Het Parelhof per 1 maart verlaten. Zij heeft een heel 

nieuwe uitdaging gevonden en gaat een camping runnen. Wij bedanken juf Marije 

voor haar enthousiasme en inzet al die jaren op Het Parelhof. Wij wensen haar en 

haar gezin veel succes en een mooie toekomst toe. 

De vacature, die is ontstaan door het vertrek van juf Marije wordt als volgt ingevuld. Juf Edel gaat 

een dag meer werken en juf Tieka komt twee dagen naast juf Edel in de Reiger. Juf Aaltje gaat ook 

een dag meer werken en neemt de dag van juf Tieka over in de Rietzanger. Wij zijn heel blij met 

deze oplossing en de inzet van deze teamleden.👍👍👍👍 

De leerlingen, ouders en verzorgers van de Reiger en de Rietzanger zijn dinsdag hierover 

geïnformeerd. 

 

Juf Lizzy is per 1 februari overgestapt naar een school dichter bij haar huis en gezin. Wij bedanken 

juf Lizzy voor haar inzet en betrokkenheid op Het Parelhof en wensen haar veel succes. Juf Marjan 
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Hemmelder (een oude bekende van Het Parelhof) gaat tot de zomervakantie de twee dagen van juf 

Lizzy invullen. Juf Marjan wat fijn dat je weer op Het Parelhof bent. 

 

Gelukkig zien wij daarnaast mooie dingen gebeuren op Het Parelhof. In de unit 1-2 wordt hard aan 

het thema Kunst en cultuur gewerkt. Op dit moment doen alle groepen mee met de voorleesdagen 

en wordt er veel voorgelezen. Iedereen doet zijn uiterste best om opvang en het onderwijs zo goed 

mogelijk door te laten gaan. Door zowel online en fysiek les te geven en elkaars leerlingen op te 

vangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joke Sibie en Ellen Scherpenzeel, directie a.i. 

 

 

 

Thema kunst in unit 1-2 en de Fuut 

 

10 januari zijn wij in de unit 1-2 en in de 

Fuut gestart met het thema “kunst”. 

In de groepen praten en kijken we naar 

diverse vormen van kunst. Kleuters willen 

zelf ervaren, dus naast kijken naar en 

praten over diverse vormen van kunst, 

willen de kinderen ook zelf kunst maken. 

Samen met de kinderen hebben wij in 

beide kleuterhallen een museum 

ingericht en samen bedacht wat wij 

daarvoor nodig hebben. 

Met verschillende materialen worden 

mooie kunstwerken gemaakt. 

De kunstwerken hebben hierin een mooi plaatsje gekregen. Sommigen maakten een schilderij, 

anderen wilden liever een bouwwerk maken van grote of kleine blokken. 

Inmiddels waren er al heel wat kunstwerken gemaakt en zo kon ons museum geopend worden. 

De kinderen die er werkten, deden een naamkaartje op. Ze maakten kaartjes voor de bezoekers en 

rekenden af bij de kassa. Ook was er een suppoost voor de rondleiding, die erop lette of de 

bezoekers niet aan de kunstwerken kwamen. 
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Zo hebben wij nieuwe woorden 

geleerd en veel leuke liedjes 

gezongen. 

De kinderen zijn heel enthousiast 

over dit thema dat nog zal duren tot 

18 februari. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Vakantie: 

21-02-2022 - 25-02-2022  Voorjaarsvakantie 

15-04-2022    Goede vrijdag 

18-04-2022    2e Paasdag 

25-04-2022 - 06-05-2022  Meivakantie 

26-05-2022 - 27-05-2022  Hemelvaart 

06-06-2022    2e Pinksterdag 

 

Roostervrij i.v.m. studiedagen leerkrachten: 

28-02-2022 -   studiedag leerkrachten 

01-03-2022     studiedag leerkrachten 

30-06-2022     studiedag leerkrachten 

01-07-2022     studiedag leerkrachten 

 

Roostervrij:  

25-05-2022     Voor Hemelvaart  tot 12 uur 

15-07-2022     Voor Zomervakantie kinderen vrij 

 

Agenda: 

08-02-2022 - 09-02-2022 NSCCT groep 4 en 6 

03-03-2022   Rapport mee  
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PSG open huis (Groep 8) 
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Onder de aandacht: Jeugdfonds Sport & Cultuur 

 
 

 

 

Voor aanmelding: Stuur een e-mail naar info.hetparelhof@opspoor.nl 

  

mailto:info.hetparelhof@opspoor.nl
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 Biebnieuws 

In deze donkere koude weken is het tijd om voor te 
lezen, lekker samen op de bank of in het bed. 
Voorlezen is voor alle leeftijden  je nu 2 jaar bent of 12 
jaar. Elk kind vindt het leuk om voorgelezen te worden. 
Voorlezen is leerzaam (woordenschat) en gezellig! 
Voorlezen is een fijn moment samen! 
  
Groet Kitty van de Weerd, leesconsulent Bibliotheek 
Waterland 
  

  

De Nationale Voorleesdagen (nog even) 

 

 


