Nieuwsbrief
juni 2018
Beste ouders,
Het is weer tijd voor een Nieuwsbrief. We zijn begonnen aan de laatste 5 weken
van dit schooljaar.
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Lief & leed
We zijn een grote organisatie, waarbij blijdschap en verdriet voorkomen. Juf Annemarie
en juf Caroline hebben onlangs hun vaders verloren en juf Marjan is langdurig ziek. Juf
Marije M is met zorgverlof om familie te verzorgen. We wensen hun allemaal veel sterkte.
Gelukkig hebben we een enthousiast en flexibel team, wat bereid is om zich extra in te
zetten om groepen op te vangen. Vanwege het lerarentekort zijn er geen invallers en
zouden we anders dagelijks groepen naar huis moeten sturen. Een opsteker voor Team
Parelhof!
Kennismakingsdag
Op maandag 25 juni is de kennismakingsdag van 8.30 tot 12 uur. Kinderen maken kennis
met hun nieuwe groep, juf of meester en lokaal. Alle kinderen starten meteen in hun
nieuwe klas en groep. Dat is misschien even zoeken. Let u op de plattegronden en
naambordjes bij de lokalen. Kinderen hangen hun jas en tas op aan de kapstok van de
nieuwe groep.
Om 12 uur gaan alle kinderen terug naar hun eigen groep en blijven daar tot 14.00 uur.

Parelkwekers
“Het Parelhof heeft nu sinds kort een Kindcentrumraad. Hier bevinden zich ouders van het
Kindcentrum om elkaar beter te leren kennen, tips uit te wisselen en om elkaar te helpen
mocht dat nodig zijn. Deze kindcentrumraad is vernoemd naar de parelkwekers.
Op donderdag 28 juni zullen ouders van 13.00 tot 14.00 op het schoolplein staan en de
opening vieren van de Parelkwekers.
We zien jullie graag!!
Met vriendelijke groeten, de Parelkwekers”

Vacature ingevuld
We zijn blij dat juf Margaret 2 dagen les gaat geven aan onze jongste kleuters van de Fuut.
Zij zal samen met juf Anouk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan deze groep.
Daarnaast is juf Margaret nog 1 dag actief als onderwijsassistent.
Cadeau van de OV
De Parelraad (leerlingraad) heeft meegedacht om het bedrag wat op het Jaarfeest was
opgehaald, goed te besteden. Nadat kinderen tijdens het thema over techniek kennis
hebben gemaakt met nieuwe IT middelen, is het volgende aangeschaft:
 Voor de groepen 1 t/m 4: 2 Bluebots met toebehoren
 Voor de groepen 5 t/m 8: 1 Ozobot met toebehoren
M.b.v. deze producten leren kinderen o.a. programmeren.
We zijn hier erg blij mee en bedanken de OV voor deze geavanceerde IT producten.

Ouderportaal
Zoals u weet communiceren wij met ouders via het Ouderportaal. U heeft hier toestemming
voor moeten geven nadat de nieuwe privacywet AVG eind mei is ingegaan. Sommige
ouders hebben dit nog niet gedaan, waardoor ze niet meer op Ouderportaal kunnen.
U kunt het opnieuw activeren door een nieuw wachtwoord aan te vragen in de
Ouderportaalomgeving.
Veiligheid
We vinden allemaal dat de school een veilige omgeving moet zijn voor onze kinderen. Mag
ik u er daarom op wijzen dat er soms gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, doordat er
verkeerd geparkeerd wordt en er onoverzichtelijke situaties ontstaan waar kinderen lopen
en fietsen? Ook rijden auto’s regelmatig te hard bij schoolzones, zoals bij de van Osweg.
Een ander aspect van een veilige omgeving is een rookvrije school. We hebben al eerder
gevraagd of u ook niet wilt roken bij de hekken en poorten. Dat geldt ook voor de e-sigaret.
Wij zijn een voorstander van rookvrij op en rondom school. U heeft tenslotte een
voorbeeldfunctie. We rekenen op uw medewerking.

Taalcafé
Weet u het nog? Elke dinsdag bent u om 8.30 welkom bij het Taalcafé. Er is een divers
aanbod voor alle ouders en…gratis, zoals bijvoorbeeld:
•
Individuele
taalondersteuning.
Als
jij
als
ouder
beter
Nederlands
spreekt/leest/schrijft, kun je je kind ook beter helpen
•
Gesprekken met de leerkracht oefenen (voorbereiden, vragen opstellen,
samenvatten)
•
VoorleesExpress
•
Hulp bij solliciteren
•
Uitleg ouderportaal Basisonline
•
Computerondersteuning
Er zijn nog meer mogelijkheden. Ga in overleg met de medewerkers Riet of Daniëlle.

AGENDA
Ma 18 t/m wo 20 juni
Vrijdag 22 juni
Maandag 25 juni
Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni
Woensdag 4 juli
Vrijdag 13 juli
Maandag 16 juli
Donderdag 19 juli

Eindkamp groep 8
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Kennismakingsdag
Koffieochtend met Wherelant 8.30 uur
Opening Parelkwekers 13.00-14.00 uur
Juffendag; alle leerlingen zijn vrij vanaf 12 uur
2e rapport mee naar huis; alle kleuters zijn vandaag vrij
Musical en afscheidsavond groepen 8
Talentenjacht
Om 14.00 begint de zomervakantie !!!

