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Welkom en goodbye
Op de valreep verwelkomen wij voor volgend schooljaar juf Marion
Selij. Deze ervaren juf vult de vrije dag van juf Aaltje in en
ondersteunt vooral de ob en mb.
Juf Olga gaat met welverdiend pensioen. U kunt de hele donderdag
afscheid van haar nemen. We danken Olga voor haar enorme inzet,
deskundigheid en humor. We wensen Olga heel veel plezier met
haar man Han en alle vrije tijd!
We wensen de 8e groepers een hele fijne laatste week op het
Parelhof, een geweldige afscheidsavond en heel veel plezier en
succes op hun nieuwe scholen ! Jullie mogen altijd een keertje
langskomen om te vertellen hoe het met je gaat.
Planningen
U ontvangt nieuwe planningen en de schoolgids. Er zijn kleine
aanpassingen gedaan. Deze documenten worden opgeslagen op
Ouderportaal in de digitale boekenkast en op de nieuwe website: www.hetparelhof.nl
De oude website zal uit de lucht worden gehaald.
Parelkwekers
Deze nieuwe Kindcentrumraad is van start gegaan! Er staat voor volgend jaar een aantal
inlopen gepland.

Gevonden voorwerpen
De manden puilen uit en willen we voor de vakantie op gaan ruimen. Alle kleding en andere
voorwerpen stallen we maandag uit op tafels in ZH9 en ZH11. Wat niet opgehaald wordt,
gaat naar de textielinzameling. Komt u even kijken of er iets tussen ligt van uw kind, want
er liggen prachtige jassen, schoenen, broeken, t-shirts, e.d.

Ouderportaal
Er zijn nog steeds ouders die niet akkoord zijn gegaan met de nieuwe privacywet AVG,
waardoor ze niet meer op Ouderportaal kunnen. Nu ontvangt u dus helemaal geen
informatie meer. U kunt het opnieuw activeren door een nieuw wachtwoord aan te vragen
in de Ouderportaalomgeving.
Sponsorloopgeld
Wat een geweldig bedrag hebben de kinderen bij elkaar gerend
tijdens de sponsorloop!
Maar liefst € 5081,45 ! Een geweldige opsteker voor onze kinderen
en superbedankt namens BeterBoek, Ride4kids en school voor

innovaties.
De leerlingen van het Da Vinci College die meedoen met de Ride4Kids
fietstocht in de Pyreneeën nemen donderdag tijdens de Talentenjacht
een symbolische cheque van €1000,- in ontvangst 
Musical
Afgelopen donderdag heeft groep 8 opgetreden voor de peuters, kleuters en groepen 3.
De musicalliedjes klonken prachtig !
Maandagmiddag treedt groep 8 op in de Purmaryn voor de groepen 4 t/m 7. U heeft van
de leerkracht gehoord hoe het voor uw kind georganiseerd wordt. Fijn dat er voldoende
ouders willen meehelpen. We rekenen erop dat u om 14.00 uur op tijd uw kind ophaalt bij
de Purmaryn, als dat is afgesproken met de leerkracht.
Hulpouders bedankt!
Als bedankje waren bij het optreden van groep 8 afgelopen
donderdag hulpouders
aanwezig. Daarna werden zij
bedankt onder het genot van een glas jus d’orange en
gezonde hapjes. Alle hulpouders ontvangen een mooi
plantje. We zijn erg blij met alle ouderhulp die we het hele
jaar ontvangen en hopen dat we ook komend jaar op uw
steun mogen rekenen 
Talentenjacht
Zoals elk jaar sluiten we donderdag het schooljaar af met
een fantastische Talentenjacht. In elke groep zijn
voorrondes gehouden. Leuk om alle talenten op school
aan het werk te zien. Tijdens de Talentenjacht zijn ouders van optredende kinderen van
harte welkom.

AGENDA
Maandag 16 juli
Donderdag 19 juli
Maandag 3 september

Het team van het
Kindcentrum Parelhof
wenst iedereen een

Musical en afscheidsavond groepen 8
Gevonden voorwerpen liggen uitgestald
Talentenjacht; hele dag afscheid nemen van Olga
Om 14.00 begint de zomervakantie !!!
1e schooldag in het schooljaar 2018-2019
Hoofdluiscontrole

