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INHOUD VAN DEZE NIEUWBRIEF 
 

• Nieuws van de directie 

• Parkeren rond DKC Het Parelhof 

• Inschrijving kinderen 

• Luizencontrole 

• Nieuws uit groep 8  

• Nieuws van onze schoolmaatschappelijk werker 

• www.samenvoorallekinderen.nl  

• Nieuws van SPURD 

• Vakantierooster 2022 – 2023 
 
 
NIEUWS VAN DE DIRECTIE 
 
Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 
 
De kerstvakantie lijkt alweer ver achter ons. Toch kijken we terug op een 
fijne start van het nieuwe jaar. Iedereen was uitgerust en het was fijn om 
elkaar weer te kunnen begroeten na een welverdiende vakantie. 
 
De leerlingen zijn hard aan het werk met hun leerdoelen en inmiddels is 
de Cito periode ook gestart. 
In de unit 1-2-3 wordt gewerkt aan het thema winter. We kijken uit naar 
echte sneeuw om deze sneeuwpop te kunnen maken. 
 
We zijn er trots op dat we het naschoolsaanbod hebben kunnen uitbreiden met gitaar- en 
danslessen. Het animo voor dit aanbod is heel groot. 
Op dit moment kijken we of we het aanbod nog meer kunnen uitbreiden. 
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Ook zijn de Parelkwekers gestart. De Parelkwekers is een trefpunt voor 
en door ouders. Elke vrijdagochtend komen ouders bij elkaar met het 
doel elkaar beter te leren kennen, tips uit te wisselen en elkaar indien 
nodig te helpen. U bent van harte welkom.  
 
Juf Marion zal volgende week geopereerd worden en heeft daarna een 
aantal weken verlof om te herstellen. We wensen juf Marion sterkte 
en wensen haar een spoedig herstel. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ellen Scherpenzeel/Joke Sibie, directie 
 

 
PARKEREN BIJ HALEN EN BRENGEN 
 
Helaas hebben wij onlangs klachten ontvangen van buurtbewoners 
over een verkeersonveilige situatie rondom te school. Natuurlijk 
willen wij op goede voet met onze buren blijven. Daarom het 
vriendelijke verzoek om uw auto in een parkeervak te zetten en niet 
op de stoep of op de straat te parkeren. Dit gaat ten koste van de 
verkeersveiligheid en is hinderlijk voor de buurtbewoners. Hartelijk 
dank! 
 

 
INSCHRIJVING KINDEREN UIT 2019 EN 2020 
 
Om tot een goede groepsindeling te komen, is het voor ons van belang 
te weten welke leerlingen zich gaan aanmelden op Het Parelhof. Heeft u 
thuis een kind dat dit jaar 3 of 4 wordt en u heeft uw kind nog niet 
ingeschreven, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de 
directie om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en 
een eventuele rondleiding.  
 
 

 
LUIZENCONTROLE 
 
Wij bedanken de ouders, die geholpen hebben met de luizencontrole. 
We willen deze controle weer na elke vakantie gaan doen.  
Zijn er ouders/verzorgers, die willen helpen met deze controle op 
school? Geef u dan op bij de leerkracht van uw kind. 
Ook vragen wij u om uw kind regelmatig zelf te controleren. 
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NIEUWS UIT GROEP 8 
 
We hebben leuk nieuws! Ook dit jaar bieden de gemeente 
Purmerend, Theater de Purmaryn, Poppodium P3 en de NKT 
Theaterschool een mooi podium en ondersteuning bij de 
eindmusical van groep 8!  
 
De spetterende eindmusical van 2023 heet: Alle remmen los!!! In 
deze afscheidsvoorstelling maakt groep 8 een onvergetelijke reis. 
Met een supersonische bus razen ze door dit heerlijke verhaal. Wij 
hebben met groep 8 al de trailer bekeken, de rollen doorgenomen 
en al een aantal liedje geluisterd. Binnenkort ontvangen de 
kinderen het script. Na de voorjaarsvakantie zullen we de rollen 
gaan verdelen.  
 
De voorstellingen worden dit schooljaar gespeeld in de periode van 10 – 21 juli. Als wij de definitieve 
datum horen, sturen wij z.s.m. een berichtje via Ouderportaal.  
 

 

NIEUWS VAN ONZE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER 

 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Mijn naam is Khalid El Ghalbzouri en ik ben als 
schoolmaatschappelijk werker verbonden aan DKC 
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 merkt u 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. 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief  

Januari 2023 

 
Zichthof 9-11 

1445HC Purmerend 
0299-640610 

 Info.hetparelhof@opspoor.nl  
www.hetparelhof.nl  

 

Waarom schoolmaatschappelijk werk? 
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal de 
leerkracht ook 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 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 dit te vinden is. 
 
Vriendelijke groet, 
Khalid El Ghalbzouri 
 
P.S. mocht u een afspraak willen buiten het inloopspreekuur willen bel, mail mij dan even. 
k.elghalbzouri@clup.nl 
 
Inloopspreekuur Khalid El Ghalbzouri, schoolmaatschappelijk werker: 
 

Dag Tijd 

Woensdag 08/02/2023 12:00 uur t/m 14:30 uur 

Woensdag 15/02/2023 09:00 uur t/m 12:00 uur 

Woensdag 08/03/2023 09:30 uur t/m 13:00 uur 

Donderdag 16/03/2023 08:30 uur t/m 11:30 uur 

Woensdag 29/03/2023 12:00 uur t/m 15:00 uur 

Donderdag 06/04/2023 09:00 uur t/m 14:00 uur 

Woensdag 26/04/2023 09:00 uur t/m 12:30 uur 

Donderdag 11/05/2023 10:00 uur t/m 14:00 uur 
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Dinsdag 16/05/2023    08:30 uur t/m 13:00 uur 

Woensdag 24/05/2023 09:00 uur t/m 11:00 uur 

Woensdag 14/06/2023 11:30 uur t/m 14:00 uur 

Woensdag 28/06/2023 10:00 uur t/m 13:00 uur 

Dinsdag 11/07/2023  09:00 uur t/m 11:00 uur 

Woensdag 19/07/2023 12:30 uur t/m 15:00 uur 

 

 
WWW.SAMENVOORALLEKINDEREN.NL 
 
Schoolspullen, sporten, muziek- en 
zwemles, een verjaardag vieren of een 
uitje. Het lijkt normaal voor alle kinderen 
in Nederland, maar niet elke ouder kan 
het betalen. Bent u een ouder met weinig 
geld of kent u een kind dat opgroeit in 
deze situatie? Start dan een aanvraag! 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met onze Intern Begeleider 
Annemarie Beving op: 
a.beving@opspoor.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
mailto:a.beving@opspoor.nl
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NIEUWS VAN SPURD 

 
GOED NIEUWS! 
SpurdFun is in januari weer begonnen. 
Elke schooldag na schooltijd zijn er op verschillende plekken in 
Purmerend en Beemster gratis sport- en spelactiviteiten. Het doel van 
SpurdFun is kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier in 
beweging te brengen en houden en te laten ervaren hoe leuk het is om 
te bewegen. 
  
Benieuwd naar de locaties, dagen en tijden? Kijk dan voor meer informatie 
op: www.spurd.nl/spurdfun 
  

VAKANTIEROOSTER 2022-2023 

 
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 
 
Studiedagen 
Donderdag 23 februari 2023  
Vrijdag 24 februari 2023 
Maandag 3 juli 2023  
Dinsdag 4 juli 2023 
 
Speciale dagen 
Woensdag 17 mei 2023 – tot 12.00 uur 
 
  

http://www.spurd.nl/spurdfun
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