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NIEUWS VANUIT HET PARELHOF 

 

Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

We kijken terug op een fijne start van het schooljaar. Onze leerlingen hadden er weer zin in en waren 

blij verrast met het nieuwe meubilair. Er wordt al goed gewerkt en geleerd op de leerpleinen. 

Gelukkig vonden een aantal zaken weer zoals 

vanouds plaats. Ouders konden de eerste week na 

de vakantie mee naar binnen en zien waar en bij 

wie hun kind in de groep zit.  

De informatiemiddag kon weer 

gehouden worden en de 

startgesprekken vonden fysiek op Het 

Parelhof plaats. Ook is er hard gewerkt aan de groepsvorming in de groepen, hoe gaan we 

met elkaar om en wat spreken we met elkaar af.  

 

De ateliers zijn onder en na schooltijd van start gegaan. Er wordt daar met enthousiasme gewerkt en 

geleerd. Binnenkort beginnen ook de muzieklessen. 

 

 

 

 

 

 

Opspoor Onderwijsweek 3 -7 oktober  

We kijken uit naar de onderwijsweek, waarin we elkaars scholen bezoeken en workshops verzorgen, 

om met en van elkaar te leren. Vrijdag 7 oktober is de OPSPOOR studiedag en werken we aan de 

verbetering van ons onderwijs. 

Het was gezellig druk tijdens de informatiemiddag. De leerlingen hebben hun ouders goed rond 

geleid en alles over het werken en leren op Het Parelhof verteld. Petra van Hulsen onze management 

is met ziekte verlof. Wij wensen haar veel sterkte. Wendy Frinking neemt een aantal taken van haar 

waar. 

Met vriendelijke groeten, 

Ellen Scherpenzeel/Joke Sibie, directie 
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GEBRUIK VAN ONZE BIBLIOTHEEK  

 
U heeft afgelopen week een ouderportaalbericht ontvangen over het gebruik van onze 
bibliotheek. Ik wil u verdere uitleg geven. 
  
Onze bibliotheek is een onderdeel van Bibliotheek Waterland. 
Ook onze bibliotheek is daarom niet alleen toegankelijk voor de kinderen maar ook voor u als ouder 
en zelfs de omwonenden van onze school. 
  
De kinderen kunnen in principe de hele dag (na afspraak met de leerkracht) gebruik maken 
van de bibliotheek. 
U kunt na 14.00 uur gebruik maken van de bibliotheek om gezellig met uw kind een lees-, 
informatie- of prentenboek mee naar huis te nemen. 
U weet immers dat lezen en/of voorlezen enorm belangrijk is. U werkt dan aan de 
woordenschat van uw kind maar u maakt tevens hele fijne herinneringen. 
  
Wanneer u een boek komt uitzoeken/lenen dan is het gebruik van een 
bibliotheekpas noodzakelijk. 
Mocht u nog geen bibliotheekpas hebben dan kunt u deze gratis aanvragen 
voor uw kind. 
U kunt dit aanvragen via de leerkracht van uw kind. 
 
Maar er kan nog meer! 
U kunt via de website van Bibliotheek Waterland boeken reserveren (ook voor uzelf). Via de 
website geeft u aan dat de boeken afgeleverd moeten worden op het Parelhof. 
Op dinsdag vindt altijd een transport plaats tussen ons en Bibliotheek Waterland. Wij ontvangen 
dan verschillende boeken, zoals de bestelde/gereserveerde boeken. U ontvangt een mail zodra 
het boek klaarstaat. 
U kunt ook uw boeken bij ons inleveren. Wij zetten de boeken op transport en deze gaan op dinsdag 
weer mee terug naar Bibliotheek Waterland. 
  
Wilt u nog meer informatie of hulp bij het uitkiezen van boeken? Ik ben op dinsdag, woensdag en 
donderdag op school aanwezig. 
 

“Voorlezen is een moment van gezelligheid en een-op-een tijd. 
Mijn oudste van 9 hangt lekker tegen mij aan en mijn jongste 

van 6 past nog precies in mijn kleermakerszit. Supergezellig! Ik 
hoop dat zij hier fijne herinneringen aan overhouden” 
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Leuke weetjes 
 
In week 36 ging de Nieuwsbegriptekst in de C-groep 
over het sluiten van het Spookslot in de Efteling. In de 
tekst lazen de kinderen dat de Spookslot een 
spannende en griezelige attractie is. Het Spookslot gaat 
sluiten, omdat het verouderd is en de attractie minder 
populair was onder de bezoekers. Op de plek van het 
Spookslot komt een nieuwe attractie 'Danse Macabre'. 
Tijdens de huiswerkopdracht moesten de kinderen 
deze nieuwe attractie zelf gaan ontwerpen. Op de foto 
zien jullie een aantal prachtige attracties door de 
kinderen zelf getekend!  
 

 

Donderdag 15 september was de laatste schooltuinen 
les. De kinderen uit groep 8 hebben de laatste uien, 
courgettes, wortels en bloemen mee naar huis genomen. 
Op donderdag 6 oktober is de afsluitende kookles bij de 
kinderboerderij. Voor meer informatie, kijk op 
Ouderportaal bij mededelingen 8.  
 
 
 
 
 
 

 

 

VAKANTIEROOSTER 2022-2023 

 
Onderstaand alvast de vakanties voor komend schooljaar 
 
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 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief. Onze volgende 

nieuwsbrief is eind oktober. 
 
 

Goed weekend allemaal! 
 
 

 
 


