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Beste ouders,
Het is weer tijd voor een Nieuwsbrief. In de afgelopen periode is er vooral
gecommuniceerd via het Ouderportaal.
In deze Nieuwsbrief:
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Ziekte en lerarentekort
Het lerarentekort wordt steeds meer merkbaar, ook op het Parelhof. Door de griepepidemie
is dat nog duidelijker aan de oppervlakte gekomen. We doen al het mogelijke om groepen
op te vangen als er geen invallers beschikbaar zijn. Soms verdelen we een groep, soms
staat onderwijsondersteunend personeel voor de groep onder verantwoordelijkheid van de
directie, soms komt een collega extra werken, soms is er geen oplossing en is een groep
vrij. Om het leed te verdelen, nemen leerkrachten soms elkaars groepen over.
U begrijpt dat al deze maatregelen het team extra belasten. Daarom zijn wij trots op ons
team dat zich verantwoordelijk voelt voor alle kinderen en niet alleen voor de eigen groep!
We rekenen op uw begrip, wanneer het de groep van uw kind betreft.
Juf Mirjam en juf Bianca zijn iets langer uit de roulatie, sowieso t/m de voorjaarsvakantie.
We wensen hun beterschap !
Trouwfeest juf Aaltje
Op vrijdag 23 februari is het feest, want dan trouwt onze juf Aaltje met Klaas de Vries.
De leerlingen in de Kievit hebben een feestelijke middag in die week en een groot deel
van de klas zal zelfs de kerkdienst bijwonen !
We wensen juf Aaltje en Klaas een hele fijne trouwdag en veel geluk samen.

Oog voor je omgeving
Na de gezamenlijke afspraak ‘oor voor elkaar hebben’, wordt nu door alle groepen
aandacht besteed aan de afspraak ‘oog voor je omgeving hebben’. We houden van een
nette, opgeruimde school. Elke dag wordt bijgehouden of de klas en de hal netjes zijn
opgeruimd. Heeft u de kratten zien staan waar gevonden materialen in verzameld worden?
Misschien kunt u thuis ook aandacht besteden aan deze afspraak.
Tevredenheidsonderzoek
Na de voorjaarsvakantie wordt het Tevredenheidsonderzoek van
Beekveld en Terpstra afgenomen bij alle scholen van onze stichting
Opspoor. Daarmee wordt de kwaliteit van de school in kaart gebracht.
Zowel teamleden, als bovenbouwleerlingen als ouders vullen dit in. U
hoort hier binnenkort meer over.
Voorstelling de opvoeders
Wil je deelnemen aan dit Opvoedcircus “De Opvoeders”, meld je dan voor 24 februari 2018
aan als deelnemer van de GMR-OPSPOOR achterbanbijeenkomst.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info.gmr@opspoor.nl onder vermelding van
je naam en de school waar je bij betrokken bent.
Schaakles
Na het schaaktoernooi starten we vanaf volgende week voor de liefhebbers met
schaaklessen door gediplomeerd schaaktrainer Anton Bakels. In 12 lessen op
vrijdagmiddag (14.15-15.15) kunnen kinderen (groep 5 t/m 8) hun schaakdiploma halen.

Sporten met Spurd

Aanmelden Spurd-JeugdSportPas
Vind je het leuk om kennis te maken met een sport naar keuze? Met de
Spurd-Jeugd Sport Pas (JSP) kan je voor €7,50 vijf keer kennis maken met
verschillende leuke sporten. Aanmelden voor de derde periode kan tot en
met zondag 4 maart. De cursussen starten na de voorjaarsvakantie.
Voor aanmelden of meer informatie kijk op de Spurd:
https://www.sportpas.nl/purmerend/spurd-jeugdsportpas/home
Welkom
Hallo, mijn naam is Tyson Vos. Ik ben 23 jaar en
sinds 2-14 afgestudeerd onderwijsassistent. Vanaf
afgelopen donderdag kom ik het team op het
Parelhof versterken in de onder- en middenbouw. Ik
heb er zin in!
Beste ouders, nog een nieuw gezicht binnen de
school. Ik ben Maaike Dalmaijer, 25 jaar en
werkzaam voor Spurd. Bij de AkkerDijk verzorg ik de
gymlessen op maandag voor de groepen 3 t/m 5. In
2015 ben ik afgestudeerd aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding. Op dit moment binnen
Spurd actief als vakleerkracht op de Weidevogels, werkzaam als buurtsportcoach handbal
en geef gym op vier verschillende peuterspeelzalen in Purmerend. Daarnaast ben ik actief
als bootcampinstructeur, handbal trainster en zelf een fanatieke handbalster bij Z.A.P.
Breezand.
Koffie
Het gebeurt wel eens dat ouders moeten wachten op school, bijv. met oudergesprekken of
als kinderen meedoen met het naschoolse aanbod. Het is dan niet de bedoeling dat u een
kopje koffie of thee voor uzelf inschenkt.

AGENDA
Woensdag 14 februari
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Vrijdag 23 februari
Ma 26 feb t/m vr 2 maart
Maandag 5 maart
Di 6 t/m vr 16 maart
Vanaf dinsdag 6 maart
Vrijdag 9 maart

Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
KCO 8.30
Inloopochtend 8.30-9.00
KCO 8.30 Wherelant
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
Tevredenheidsonderzoek
Rapportgesprekken
Groepen 7 naar het Rijksmuseum

