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Buitenschoolse opvang 
Buitenschoolse opvang De Driesprong  is onderdeel van 
ons Dalton Kindcentrum het Parelhof. De Driesprong is te 
bereiken via de ingang Zichthof 10.  De Driesprong is 
onderdeel van stichting Kinderopvang Purmerend. De kinderen van deze opvang zitten 
voornamelijk op het Parelhof. Een enthousiast team biedt diverse activiteiten aan.  
Er wordt met een activiteitenplanning gewerkt, gerelateerd aan  thema's. De thema's die 
zoal voorbij komen zijn gelinkt aan de schoolthema’s. 
Wanneer de schooltijd om 14.00 uur is afgelopen, worden de kinderen door een 
medewerker van de BSO opgehaald en gaan de kinderen in hun eigen stamgroep eten en 
drinken. Na het eten en drinken wordt er buiten gespeeld als het weer het toelaat. Daarna 
hebben de kinderen dagelijks de keuze uit meerdere activiteiten, maar zij mogen natuurlijk 
ook 'vrij spelen'.  
Heeft u opvang nodig voor uw kind en interesse in onze opvang of stelt u een rondleiding op 
prijs? Neem dan gerust contact op met het team van de Driesprong op het nummer 0299-
642371 of met Stichting Kinderopvang Purmerend, of neem een kijkje op de website. Via de 
website van ons kindcentrum (www.hetparelhof.nl) vindt u ook een link naar die van de 
konderopvang. 

Fietsen 
Het is de bedoeling dat de fietsen in de rekken worden gezet. Ze mogen niet aan de 
binnenkant van het hek op het schoolplein worden vastgezet. 
Een dringend verzoek aan alle ouders om geen fietsenrekken bezet te houden. Dan blijven 
de fietsenrekken beschikbaar voor de kinderen. 
 

Financiële bijdragen: de ouderbijdrage en schoolreis 
De ouderbijdrage 

Er geldt een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,-. Wilt u het bedrag voor eind september 
betalen?  
Graag overmaken op de rekening van de Oudervereniging DKC Het Parelhof 
IBAN: NL65INGB0002047587 (vrijwillige ouderbijdrage) 
Onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
 
Er kunnen omstandigheden zijn, die het rechtvaardigen om van de bovenstaande regeling af 
te wijken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een kind in de loop van het jaar op school komt of 
van school vertrekt. 
 
Schoolreisbijdrage 

In het voorjaar gaan de groepen 1 t/m 7 met schoolreisje. 
Groep 8 heeft een 3 daags schoolkamp in juni. 
 
De kosten voor de schoolreizen zijn afhankelijk van de bestemming. 
Dit jaar komen de bedragen voor de groepen 1 t/m 7 uit op € 35,--. 
Het afscheidskamp van groep 8 bedraagt € 85,-. 

http://www.hetparelhof.nl/


Wilt u de schoolreisbijdrage overmaken naar onze rekening: Daltonrekening “DKC Het 
Parelhof”; IBAN: NL43INGB0000034748 (schoolreisbijdrage) 
Onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
 
Mocht u in omstandigheden verkeren waarbij u de bijdragen wel wilt voldoen, maar niet 
kunt voldoen, dan vragen wij u contact op te willen nemen met de directie, zodat er een 
oplossing gevonden kan worden. 

Foto’s en filmpjes 
Door de wet op de privacy (AVG), is ons beleid in grote mate gewijzigd. Onder schooltijd 
worden er door de leerkrachten regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt van de activiteiten 
waar de kinderen mee bezig zijn. Deze worden intern gebruikt t.b.v. onderwijsdoeleinden.  
De foto’s gebruiken we ook om ouders te kunnen laten zien wat er zoal op school 
plaatsvindt. Ze worden geplaatst op het Ouderportaal en kunnen dus alleen gezien worden 
door ouders van school, als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. 
We zijn terughoudender m.b.t. de foto’s op de website van school en op onze Facebook-
pagina. Hier zijn vooral materialen en foto’s van grote afstand te zien, waarbij personen 
onherkenbaar zijn. 
Wij hebben een standaard toestemmingsformulier dat wordt ingevuld bij de inschrijving van 
de leerling, maar verzoeken met regelmaat om een update. 
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat foto’s en/of filmpjes van uw zoon of dochter worden 
genomen of wilt u uw toestemming wijzigen, neemt u dan contact op met de directie. 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de directie foto’s of films te maken in het 
Kindcentrum. 
 

Gevonden voorwerpen 
Zoals u weet staan er twee grote rieten “gevonden-voorwerpenbakken”. Mocht uw kind 
kleding kwijt zijn (handschoenen, dassen, mutsen, sportkleding, doppers, etc) dan kan in de 
mand gezocht worden. Een handige tip is om alle spullen van een naam te voorzien. Na elke 
vakantie wordt de mand geleegd en gaan de spullen mee met de textielinzameling of 
worden deze weggebracht naar de openbare kledingbakken. 
 

Gymmen 
De kinderen uit de kleuterbouw hebben dagelijks een vorm van bewegingsonderwijs. Bij 
goed weer buiten en bij slecht weer in de speelzaal. Gymkleding is voor de kleuters niet 
noodzakelijk, maar we adviseren wel het gebruik van gymschoentjes  i.v.m. hygiëne. Onze 
ervaring is ook dat de kinderen het heel leuk vinden om gymkleding te dragen. Om de 
zelfstandigheid van de kinderen te vergroten verdient het aanbeveling om kleding en 
schoentjes te kiezen die uw kind zelf gemakkelijk aan en uit kan trekken. Vanaf groep 3 is 
nodig: gympakje of korte broek met T-shirt, aparte sokken en gymschoenen die voorzien zijn 
van een goed profiel en witte zool. 
Vanwege de lichamelijke inspanning en de hygiëne vinden wij het verstandig dat de kinderen 
zich wassen. Het is aan te bevelen om uw kind en handdoek mee te geven. 



Tenslotte een vriendelijk verzoek. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de gymkleding 
na gebruik mee naar huis wordt genomen, zodat het gewassen kan worden. Toch blijven er 
soms spullen in school achter. Wilt u samen met ons alert blijven dat de gymspullen op de 
gymdag ook weer thuis komen? 
 

Gymrooster (voorlopig) 
Maandag door vakleerkracht Tijmen Meijer 
8.30 - 9.15 uur: groep 5 Zilvermeeuw  de kinderen verzamelen bij de gymzaal    
9.15 - 10.00 uur: groep 5 IJsvogel 
10.00 – 10.50 uur: groep 4 Rietzanger 
10.50 – 11.40 uur: groep 4 Kwartelkoning 
11.40 – 12.00 uur: Pauze 
12.00 – 12.45 uur: groep 3 Reiger      
12.45 – 13.30 uur: groep 3 Valk  Leerkracht neemt de kinderen mee naar school        

 
Dinsdag door vakleerkracht Tijmen Meijer 
8.30 - 9.20 uur: groep 8 Buizerd de kinderen verzamelen bij de gymzaal 
9.20 - 10.10 uur: groep 6/7 Fazant 
10.10 – 11.00 uur: groep 8 Grutto 
11.00 – 11.50 uur: groep 6/7 Scholekster 
11.50 – 12.40 uur: groep 6/7 Waterhoen  Leerkracht neemt de kinderen mee naar school 
 
Woensdag door vakleerkracht Tijmen Meijer 
10.30 - 11.10 uur: groep 1/2  
11.10 - 11.50 uur: groep 1/2  
11.50 – 12.10 uur: pauze    
12.10 - 12.50 uur: groep 1/2  
12.50 - 13.30 uur: groep 1/2 

 
Donderdag door vakleerkracht Tijmen Meijer 
8.30 - 9.20 uur: groep 5 Zilvermeeuw  de kinderen verzamelen bij de gymzaal    
9.20 - 10.10 uur: groep 5 IJsvogel 
10.10 – 11.00 uur: groep 4 Kwartelkoning 
11.00 – 11.50 uur: groep 4 Rietzanger 
11.40 – 12.00 uur: Pauze 
12.00 – 12.45 uur: groep 3 Valk        
12.45 – 13.30 uur: groep 3 Reiger  Leerkracht neemt de kinderen mee naar school        
 
Vrijdag door vakleerkracht Tijmen Meijer 
8.30 - 9.20 uur: groep 8 Buizerd de kinderen verzamelen bij de gymzaal 
9.20 - 10.10 uur: groep 6/7 Fazant 
10.10 – 11.00 uur: groep 8 Grutto 
11.00 – 11.50 uur: groep 6/7 Scholekster 
11.50 – 12.40 uur: groep 6/7 Waterhoen  Leerkracht neemt de kinderen mee naar school 

 

Hoofdluiscontrole 
Met behulp van “hoofdluismoeders” wordt het haar van uw kind(eren) altijd na een vakantie 
gecontroleerd en indien nodig een week later bij de nacontrole. Wilt u ervoor zorgen dat het 



haar van uw kind op die dag loshangt, dus zonder vlechten en dergelijke? U wordt via het 
Ouderportaal geïnformeerd. 
Het is wenselijk om het haar van uw kind ook thuis regelmatig na te kijken. Mocht uw kind 
hoofdluis hebben, wilt u de leerkracht dan op de hoogte brengen? Wij kunnen dan adequate 
maatregelen treffen. Op Internet (Google: hoofdluis) is veel informatie te verkrijgen over 
preventie en behandeling van hoofdluis. 
 

Klassendienst 
Wij vinden dat het kindcentrum ook aandacht moet besteden aan het netjes houden van de 
omgeving. Wij verwachten van iedereen dat rommel niet zomaar achtergelaten wordt, maar 
dat wij samen proberen het kindcentrum en haar omgeving zo netjes mogelijk te houden.  
Kinderen die klassendienst hebben geven de planten water, vegen de vloer, sluiten 
computers af, enzovoorts. Deze dienst duurt ongeveer 10 minuten na schooltijd. Alle 
kinderen komen aan de beurt. 

Lunchen 
Kinderen lunchen in het kindcentrum in hun eigen groep. Houdt u er rekening mee dat er 
geen snoep meegegeven wordt? 
Ieder kind ontvangt bij de start op de basisschool een dopper, lunchbox of snackbox. 
Wij zijn een Gezonde School en daarom wordt er tijdens het pauzehapje fruit en/of groente 
genuttigd en zijn we een voorstander van een gezonde lunch. Er wordt water gedronken en 
daarvoor heeft elke leerling een dopper gekregen.  

Mobiele telefoons 

Het is niet toegestaan dat leerlingen een mobiele telefoon meenemen naar school. Als 
ouders goede redenen hebben om hun kind toch een mobiele telefoon mee te geven, 
moeten zij daarvoor een contract ondertekenen. Daarmee geven zij aan dat school niet 
aansprakelijk wordt gesteld voor schade, verlies of diefstal. Ouders kunnen ook 
toestemming geven dat een persoonlijke mobiele telefoon of tablet/laptop gebruikt mag 
worden voor onderwijsdoeleinden, wanneer de leerkracht daar toestemming voor heeft 
gegeven. 
Als een leerling een mobiele telefoon gebruikt, terwijl er geen contract is, dan wordt deze 
afgenomen. De ouders kunnen de mobiele telefoon na schooltijd ophalen bij de leerkracht. 
 

Namen, adressen en telefoonnummers 
GGD Zaanstreek Waterland     tel. 09002545454 

Schoolarts - Mw J. Mooij     tel. 0299469436 

 
SMD - Khalid el Ghalbzouri     tel. 0629089810 
Logopediepraktijk ISTO     tel. 0628533713 



Logopediste Angela Boer     tel. 06 53928026 
 
Onderwijsinspectie 

www.onderwijsinspectie.nl 

Loket Onderwijsinspectie:     tel. 0886696060 

Leerplichtambtenaar Gemeente Purmerend  tel. 0299480480 

leerplicht@purmerend.nl 

Het schoolbestuur 
Opspoor       tel. 0299820900 
 
Bezoekadres 
Waterlandlaan 30 
1441MP Purmerend 
info@opspoor.nl 
 
Schoolcontactpersoon     
Annemarie Beving       tel. 0299640610 
 
Vertrouwensinspecteurs, seksuele intimidatie  
en fysiek en geestelijk geweld     tel. 09001113111  
 
Samenwerkingsverband Waterland     tel. 0299783483 
Postadres 
Postbus 811 
1440 AV Purmerend    
Bezoekadres 
Wielingenstraat 135 
1441 ZN Purmerend 
 
MR leden  
De MR bestaat uit een voorzitter, secretaris, teamleden en ouderleden. 
De samenstelling van de MR kunt u vinden op onze website. 
De Medezeggenschapsraad is rechtstreeks bereikbaar via s.plat@opspoor.nl 
   
De oudervereniging 
De oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester, tweede penningmeester, 
Secretaris en leden.   
 
 

Pengebruik 
Vanaf groep 4 mogen kinderen op school verschillend schrijfmateriaal uitproberen. Kinderen 

ontvangen dan van school de pen die zij hebben uitgekozen. Ook in de daaropvolgende 

leerjaren mag uitsluitend met deze schrijfmaterialen worden geschreven. Is de pen 

tel:0653928026
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:leerplicht@purmerend.nl
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zoekgeraakt of stuk, dan kunt u opnieuw via school een pen aanschaffen. De volgende 

schrijfmaterialen mogen op school worden gebruikt: 

 

 

 

Stabilo rollerpen     Stabilo potlood  

 
Bruynzeel My Grip     Lamy vulpen 

Er komt regelmatig nieuw en goed bruikbaar schrijfmateriaal op de markt. In overleg met 
school kan bekeken worden of deze gebruikt mogen worden. 
 

Schooltijden en vakantierooster 
Schooltijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen lunchen op school. De deuren gaan 
open om 8.20 uur. De lessen beginnen om 8.30 uur 
 
Afspraken: 

U kunt vanaf 14.30 uur afspraken maken met de leerkrachten. Tussen 14.00 en 14.30 uur 

hebben zij pauze 

 

Vakantierooster 2022-2023 
Onderstaand alvast de vakanties voor komend schooljaar 

1e schooldag    maandag 29 augustus 2022 

Herfstvakantie  maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022 

Kerstvakantie   maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Goede vrijdag / Pasen vrijdag 7 t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie   maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaartweekeinde donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren   zondag 28 en maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie  maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023 
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Studiedagen 

Vrijdag 7 oktober 2022 

Donderdag 23 februari 2023  

Vrijdag 24 februari 2023 

Maandag 3 juli 2023  

Dinsdag 4 juli 2023 

 

Speciale dagen 

Maandag 5 december 2022 – tot 12.00 uur  

Vrijdag 23 december 2022 – tot 12.00 uur 

Woensdag 17 mei 2023 – tot 12.00 uur 

Vrijdag 21 juli 2023 alle leerlingen zijn vrij 

      

Team schooljaar 2022-2023 
School     Openbare Daltonschool het Parelhof 
      Zichthof 9-11 
      1445 HC Purmerend 
      tel.: 0299 640610 
      info.hetparelhof@opspoor.nl   

Managementteam  Ellen Scherpenzeel, directeur 

directie.hetparelhof@opspoor.nl  
Joke Sibie, directeur  
j.sibie@opspoor.nl  
Annemarie Beving 

a.beving@opspoor.nl  
Marije Moolhuijzen 

m.moolhuyzen@opspoor.nl  

Pinkeltje peuters   Irma Schagen en Rana Sert 

Fuut groep 0/1    Tyson Vos en Stephanie van Zwieten 
Kwikstaart groep 1/2    Dylaila van Kempen en Perlou Engelgeer 
Tureluur groep 1/2    Madeleine van Baarsen en Marjan Hemmelder 
Meerkoet groep 1/2   Brigitte Schut 
Reiger groep 3    Edel Visser en Edith van der Kroon 
Valk groep 3     Edith van der Kroon en Angela Huigen 
Kwartelkoning groep 4  Susan Plat en Marjan Hemmelder 
Rietzanger groep 4    Aaltje Hospes en Melanie Brevé 
Zilvermeeuw groep 5   Sandra van Rosse 
IJsvogel groep 5   Tim Lamb 
Fazant groep 6-7   Anouschka van Veenhuizen  
Scholekster groep 6-7   Linda Helmigh en Melle Kabel 
Waterhoen groep 6-7   Jaimie Keuzenkamp 
Buizerd & Grutto groep 8**  Manon van Veen, Nadia Eckes en Aimée Doeksen 
 
** 1 stamgroep 8 De Buizerd en Grutto: verdeeld over 2 lokalen    

mailto:info.hetparelhof@opspoor.nl
mailto:directie.hetparelhof@opspoor.nl
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Onderwijsondersteuning: Bas Kuilman (1/2), Margot van der Meulen (1/2/3), Nicolette Plas 
(3), Amy Limburg (4/5), Marion Selij (6/7), Nadia Eckes (8) en Aimeé Doeksen (8) 
Vakleerkracht gym: Tijmen Meijer 
Management assistent: Wendy Frinking (tot 1 december) 
Conciërge: Ali Molaie 
Ondersteuning arrangement: 
BSO de Driesprong: Ingrid Ruiter, Bas Kuilman en Mariska Hoogwerf 
Intern begeleidsters: Annemarie Beving  en Marije Moolhuijzen 
Schoolcontactpersoon: Annemarie Beving 
 
Bedrijfshulpverleners  

Aaltje, Nicolette, Marion, Tyson, Dylaila en Edith 

Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, wordt dat gevierd op Het Parelhof. 
Uw kind wordt op feestelijke wijze in het zonnetje gezet. Na de viering in de eigen groep, 
gaat de jarige binnen de eigen unit de groepen langs met een verjaardagskaart. De juffen en 
meesters van de unit feliciteren de jarige en schrijven dit ook op de kaart. Het jarige kind 
deelt geen traktaties uit. Hierdoor hebben alle kinderen van het Kindcentum dezelfde 
viering. Uitnodigingen voor een kinderfeestje kunnen na schooltijd en buiten Het Dalton 
Kindcentrum worden uitgedeeld, omdat niet alle kinderen een uitnodiging zullen ontvangen 
of een kinderfeestje kunnen geven.   


