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Beste ouders,
Zoals u weet zitten we middenin ons techniekthema ‘Save the future’. Er worden
veel ontdekkingen gedaan door de leerlingen. We kijken terug op een geslaagde
Open Dag, waarbij ook ouders mee hebben gedaan met de gewone lessen.
In deze Nieuwsbrief:
 Tevredenheidsonderzoek
 Sponsorloop
 Kiss & Go
 Bloesemtocht
 Geen honden
 Niet roken
 Hoofdluis
 Spurd
 Koningslunch
Tevredenheidsonderzoek
We bedanken alle ouders die mee hebben gedaan met het
tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra. Het helpt ons om te
reflecteren op onze organisatie en het onderwijsproces.
Sponsorloop
Op woensdag 25 april houden we onze jaarlijkse sponsorloop. Uw kind heeft het
sponsorloopformulier vandaag al mee gekregen, zodat er tijdens de paasdagen al sponsors
gevonden kunnen worden, als er bijv. familie op bezoek komt. Zoals elk
jaar lopen we voor 2 goede doelen: het BeterBoek van het Waterland
Ziekenhuis en voor Ride4Kids: verbetering van de kwaliteit van leven van
kinderen met een energiestofwisselingsziekte. We steunen leerlingen van
het Da Vinci College die deelnemen aan de Ride4Kids Pyreneeën
Challenge. De leerlingen zijn vandaag de groepen langs geweest om
hierover een presentatie te houden. Het grootste deel van het opgehaalde
geld is bedoeld voor het realiseren van onderwijsinnovaties op het Parelhof.
Kiss & Go in de kleuterbouw
Om de dag in de kleutergroepen zo rustig mogelijk te laten
beginnen, willen wij u vriendelijk maar dringend verzoeken ’s
ochtends niet te lang in de groep te blijven.
Doet u weer mee met "KISS & GO"?
Ook willen wij u verzoeken er op toe te zien dat broertjes en/of
zusjes niet in de hoeken of met de werkjes van de kinderen
spelen. Niets zo frustrerend voor een trotse kleuter als zijn/haar
werkje door een ander kind kapot gemaakt is.
Bloesemtocht
Traditiegetrouw loopt het Parelhof als groep mee met de Bloesemtocht.
Datum: zondag 22 april.
U kunt kiezen tussen 5 of 10 km.
U kunt uw kind inschrijven op de volgende data:
- dinsdag 3 april om 14.00 uur in de gang van groep 6/7/8
- vrijdag 6 april om 08.30 uur in de gang van groep 3/4/5
Kosten: 5,= inclusief medaille en 1,= voor een wandelboekje

Lukt het u niet om op 1 van de bovengenoemde data uw kind in te schrijven
dan mag u ook een briefje, het inschrijfgeld en eventueel het wandelboekje in een gesloten
enveloppe in de brievenbus doen (naast het kantoor van juf Nicolette). Let op! U vermeldt
in het briefje de naam van uw kind, of het wel/niet een wandelboekje wilt en welke afstand
uw kind gaat lopen.
Het Parelhof loopt als groep. De ouder is verantwoordelijk voor zijn/haar kind.
Geen honden
Op het Parelhof hebben we als regel dat er geen honden in school
komen, ook niet op het schoolplein en ook niet bij het hek en de
gymzaal. We houden rekening met allergische personen en angstige
kinderen. Nog niet zo lang geleden was er een vreselijk incident met 2
honden, waar de kinderen met hun neus op stonden. Dat heeft veel
indruk gemaakt. We rekenen op uw medewerking.
Niet roken
Uiteraard vindt u het
net zo belangrijk als wij dat uw kind
gezond opgroeit.
Roken is not done en de overheid
spant zich in om een
rookvrije generatie te creëren. Op het
Parelhof wordt niet
gerookt: niet binnen, niet op het
schoolplein en niet bij
de schoolhekken. Het is belangrijk dat
u als opvoeder het goede voorbeeld geeft. We rekenen op uw medewerking.
Hoofdluis
Na de meivakantie worden alle leerlingen weer gecontroleerd
op hoofdluis. Door deze controles na vakanties worden grote
uitbraken voorkomen. Wij zijn dan ook erg blij met de ouders
die deze controles doen. Vorige keer ging het bijna niet door,
omdat er te weinig hulpouders waren. Hoe meer ouders
kunnen helpen, des te sneller is het klaar. Bij deze roep ik u
op om op maandagochtend 14 mei te komen helpen.
Spurd
Blijf op de hoogte van alle sportactiviteiten: http://magazine.spurd.nl/wijknieuws-1
Koningslunch
Net als vorig schooljaar zullen we een Koningslunch hebben in plaats van een Paaslunch.
De Koningslunch valt op 20 april met de Koningsspelen. De OV vult deze lunch aan.

AGENDA
Vr 29 mrt t/m ma 2 apr
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Vrijdag 20 april
Zaterdag 21 april
Woensdag 25 april
Vr 27 apr t/m vr 11 mei
Maandag 14 mei

Paasweekend;
de school is dicht
Verkeersexamen in groep 7
Textielinzameling
Textielinzameling
Buitenlesdag Jantje Beton
Koningsspelen
Bloesemtocht
Sponsorloop
Meivakantie
Hoofdluiscontrole

