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november 2017
Beste ouders,
We hebben een enerverende start van het schooljaar achter de rug! Er is keihard
gewerkt aan het eerste thema en bijbehorende onderzoeken. De basis voor een
goed pedagogisch klimaat is gelegd. We hebben feestelijk afgesloten met het 45jarig bestaan van Pinkeltje & vandaag met de opening van ons Dalton Kindcentrum………… ‘het Parelhof’   
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Onthulling nieuwe naam Dalton Kindcentrum
Wat was het spannend tijdens de toneeluitvoering van het team. Roodkapje, de professor
Perfect en de Grote Vriendelijke Heks waren op zoek naar de parel. Ze kwamen na een
lange reis uiteindelijk uit bij de parel van de Purmer: het Parelhof. Alle kinderen zongen
meteen uit volle borst mee met het nieuwe schoollied.

Dankjewel
Het team bedankt alle hulpouders enorm. Dankzij jullie was het mogelijk om met alle
teamleden 2x een toneelstuk op te voeren. Jullie hebben de groepen fantastisch
opgevangen. De OV verzorgde ook nog een gezonde lunch. Wat een TOPdag!

Parkeren fietsen
Wilt u erop letten dat fietsen in het fietsenrek gezet worden? Er zijn voldoende
fietsenrekken beschikbaar, zeker aan de kant van de kleuterbouw. We willen geen losse
fietsen op het plein, om beschadigingen en valpartijen te voorkomen. Het schoolplein is
een speelplek.
Taalcafé
Na de herfstvakantie gaan we starten met het Taalcafé
Wat kun je doen:
 Nederlands oefenen
 Uitleg krijgen over de nieuwsbrief van school
 Hulp bij formulieren invullen
 Uitleg ouderportaal app
 Tips om te lezen met je kind
Waar: Je kunt ons vinden in de kantine van de opvang
Wanneer: elke dinsdagochtend van 08.30-10.00 uur
We zien je graag na de vakantie op 31 oktober voor de opening!
Groeten, Danielle Schrumpf
NL plein
Buitenschoolse opvang , 1e verdieping
Nieuw thema en onderzoek
Ons eerste thema ‘Jij, ik, wij, samen DKC het Parelhof’ is afgesloten. Er zijn presentaties
gehouden in groepen, soms met ouders erbij, soms m.b.v. powerpoint, soms met Kahoot
of in een andere vorm.
Vandaag heeft het team het nieuwe thema gelanceerd: ‘Podiumparels’, waarbij toneel,
drama en expressie centraal komen te staan.
Diplomering mediatoren
Donderdag
deden
15
leerlingen uit de groepen 7
en 8 examen om mediator te
worden. Ze hebben een
aantal lessen gevolgd bij juf
Marjan, onze coördinator
Vreedzame
school.
De
leerlingen tonen trots hun
diploma en wij zijn ook trots
op hun. Ze hebben geleerd
om
conflicten
tussen
kinderen op te lossen.

AGENDA
Ma 23 - vr 27 oktober
Maandag 30 oktober
Dinsdag 31 oktober
Donderdag 2 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Donderdag 9 november

Herfstvakantie
Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
Hoofdluiscontrole
MR en OV 20.00 uur
NIO en PMTK in de groepen 8
Inloopochtend 8.30-9.00 uur
Drempelonderzoek in de groepen 8

Voor de Nieuwsbrief klikt u op de volgende link Spurd Wijk Nieuws oktober 2017.
Eventueel kan er ook direct aangemeld worden voor de nieuwsbrief via : aanmelden.

