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Beste ouders,
We kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest en de school ziet er ‘kerstig’
uit. Fijn dat zoveel ouders zich inzetten! Dankjulliewel. Er vinden prachtige
voorstellingen plaats als afsluiting van het thema ‘Podiumparels’.
In deze Nieuwsbrief:
 Kerst
 Juf Olga 65 jaar !
 Gezonde traktatie
 Website DKC Parelhof
 Directie
Kerst op het Parelhof
De school ziet er fraai uit en vooral ’s morgens zorgen de lichtjes voor gezelligheid. Alle
klassen krijgen 2 lichtsnoeren op batterijen namens de OV en alle kinderen krijgen een
waxinelichtje op batterijen.
Papa’s opgelet:

Woensdag 13 december 2017

Betreft: Bediening tijdens het kerstdiner
Beste vaders (obers),
Wij vieren op donderdag 21 december het kerstfeest op school met een diner.
Op deze gezellige avond hebben wij de hulp nodig van twee vaders uit iedere klas.
Lijkt het je leuk om als 'ober' de kinderen te bedienen met lekkere hapjes, meld je dan aan bij
de groepsleerkracht!
De vaders worden, in pak, om 17:00 uur op school verwacht. Het diner duurt tot 18:30 uur.
Wij gaan ervan uit dat het een gezellige avond gaat worden!
Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie natuurlijk bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Madeleine van Baarsen groep ½
Marije Opstelten groep 3
Kerstcommissie

In elke groep is met de kinderen besproken wat ze graag willen eten tijdens het kerstdiner.
De kerstboom mét gerechten op papieren ballen hangt op donderdag 14 december op de
deur bij de klas. U kunt daar noteren welke bal u meeneemt.
De OV heeft voor een aantal kerstbomen gezorgd die verzaagd worden tot materiaal voor
de kerststukjes. Dit is niet genoeg, de kinderen dienen ook nog eigen groenmateriaal
meenemen.
Het Parelhofkerstkoor zal één keer zingen op deze avond. Dit gebeurt in de gymzaal. Van
17:00 uur tot 17:15 uur zingt het koor en kan iedereen gezellig gaan luisteren en kijken.
Om 17:15 uur gaat iedereen naar de klas en begint het kerstdiner. Het eten wordt dus niet
eerder gebracht, maar tegelijk met binnenkomst van de kinderen om 17:00 uur. Om 17:15
uur mogen de kinderen hun eigen klas in. Ouders gaan niet mee de klassen in.
Vanaf 18:15 uur zijn de ouders welkom in alle hallen, dus aan de kant van Zichthof 9,
Zichthof 11 en bij de kleutergroepen. Het eten wat over is, wordt door de obers en de

klassenouders op de gang bij elkaar gezet zodat liefhebbers hier nog iets van kunnen
nemen.
Juf Olga 65 jaar !

Sinterklaas 1747 jaar !

Gezonde traktatie

Wat fijn dat sommige ouders er al aan denken om hun kind geen traktaties mee te
geven voor andere teamleden. Weet u het nog? Kinderen delen alleen uit aan hun
groep en de leerkracht. De leerkracht krijgt dezelfde traktatie als de kinderen.
Kinderen gaan uiteraard wel andere klassen rond met hun verjaardagskaart, maar
niet om uit te delen.
Er worden ook steeds meer gezonde traktaties uitgedeeld.
Website Dalton Kind Centrum het Parelhof
We zijn druk bezig met een vernieuwde website van ons Kindcentrum. In januari gaat deze
de lucht in. Daarnaast zal dit schooljaar ook nog de website AkkerDijk gehandhaafd blijven,
maar die gaat op termijn verdwijnen. De school zal dan voortaan verder gaan onder de
naam het Parelhof.
Directie
Zoals u in de brief van onze voorzitter van het College van Bestuur heeft kunnen lezen is
Frieda Serné ook directeur geworden van de Boemerang. We zijn trots op de manier
waarop we beleid maken op beide scholen. Laura stuurt de IB op beide scholen aan en
Annemarie werkt op het Parelhof 2 ochtenden als IB. Erik is locatieleider op het Parelhof
en Margreet Klein op de Boemerang. Zij hebben als MT Purmer regelmatig overleg.

AGENDA
Vrijdag 15 december
Dond. 21 december

KCO 8.30 op Zichthof 10
Kerstfeest op het Parelhof
17.00 tot 18.30 uur
Vrijdag 22 december Vanaf 12.00 uur begint de
Kerstvakantie
Maandag 8 januari
1e schooldag in 2018;
hoofdluiscontrole

HET TEAM VAN HET PARELHOF WENST IEDEREEN FIJNE
FEESTDAGEN 

