
 

 Zichthof 9-11 
 1445HC Purmerend 

 0299-640610 
 Info.hetparelhof@opspoor.nl 

 www.hetparelhof.nl 

Nieuwsbrief             maart 2022 
 

 

Inhoud 

• Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

• Inloopochtenden 

• Leer alles over geluk. Voor je kind én voor jezelf. (heutinkvoorthuis.nl) 

• Fruitlevering week 11 

• Nieuws van de muziekschool Waterland 

• Belangrijke data 

 

Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

Graag delen wij onderstaande link met u. Het betreft een petitie om een, of meerdere veilige 

oversteken te realiseren op de Van Osweg, (ook) ter hoogte van school. Dit verzoek is binnen de 

Medezeggenschapsraad van onze school besproken en samen met de MR onderstrepen wij het 

belang hiervan. Ook is door de initiatiefnemers melding gemaakt bij Veilig Verkeer Nederland. 

 

https://vanoswegveilig.petities.nl/ 

 

Wij hopen dat u deze petitie wilt steunen door dit digitaal te ondertekenen. Na ondertekening dient 

u in een aan u gezonden e-mail de ondertekening nog wel te bevestigen. 

 

Inloopochtenden 

In de komende week van 14 t/m 18 maart kunt u van 8.30 uur tot 8.45 uur een kijkje nemen in de groep van 

uw kind. Het is de bedoeling dat u per kind maximaal één keer in de groep aanwezig bent.  

Tijdens de inloopweek kunt u samen met uw kind een bezoek brengen aan de bibliotheek op school. 

Neem gerust lees- of informatieboeken mee naar huis. Neemt u wel de bibliotheekpas mee!? 

 

https://vanoswegveilig.petities.nl/
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Leer alles over geluk. Voor je kind én voor jezelf. (heutinkvoorthuis.nl) 

 

Fruitlevering week 11 

 

 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leer-alles-over-geluk-voor-je-kind-en-voor-jezelf/page/1553/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leer-alles-over-geluk-voor-je-kind-en-voor-jezelf/page/1553/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/leer-alles-over-geluk-voor-je-kind-en-voor-jezelf/page/1553/
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Nieuws van de muziekschool Waterland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en leerlingen van groep 5 (en andere belangstellenden), 

  
Speelt uw zoon/dochter op school dwarsfluit, hobo, klarinet, trompet, trombone, slagwerk of viool? 

Op donderdag 24 maart a.s. is er een bijzondere open repetitie van het naschoolse muziekproject 

Watermusic. Uw kind kan vrijblijvend een keer meedoen en ervaren hoe leuk het is om in een echt 

orkest mee te spelen. Samen spelen we het welkomstlied. Op school is de muziek in de klas al 

voorbereid door de muziekdocent.  

Deze repetitie is bijzonder omdat de leerlingen zich voorbereiden op de Kindermuziekweek. Tijdens 

de landelijke opening zullen ze optreden in het Muziekgebouw aan 't IJ, spannend! maar vooral heel 

leuk natuurlijk.   

Kom dus kijken en meedoen op tijdens deze bijzondere repetitie:  

op 24 maart   

van 16.15 uur tot 17.00 uur   

Locatie: Taborkerk  

 

Tot snel op 24 maart!  

 

Vragen? Mail naar m.mostart@muziekschoolwaterland.nl  

Of bel naar Muziekschool Waterland0299-427812 

 

Over Watermusic: Bij Watermusic speel en zing je samen met kinderen van scholen uit de buurt.   

Samen werken alle kinderen toe naar een echte muziekvoorstelling!  
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Belangrijke data 

Vakantie: 
 
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: 

 

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: 

 

14/18-3-2022   Inloopochtenden (08.30-08.45 uur) 

07-04-2022   Start schooltuinen groep 7 

 


