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Directief  
Wellicht heeft u de flyer voor de uitnodiging van de open dag weer zien hangen op school. Deze dag staat 
gepland op woensdag 16 oktober. Deze open dag is bedoeld voor ouders die mogelijk hun kind(eren) naar 
de Parel willen laten gaan. Ze kunnen een kijkje nemen in de school en spreken met het personeel. 
In maart hopen we weer een open dag te organiseren. Deze open dag kan en mag dan ook door u als ouders 
en belangstellende bezocht worden. Op die dag organiseren we ook open lessen, zodat u in de klassen bij de 
kinderen kunt kijken. 

Jubilarissen 
We hebben een prachtig feest gehad op woensdag 18 
september.   
 
Juf van Breden – 25 jaar bij het onderwijs 
Juf Bijker  – 25 jaar bij het onderwijs 
Juf Huisman – 25 jaar bij het onderwijs 
Juf Sierksma  – 40 jaar bij het onderwijs 

 
De juffen werden feestelijk onthaald op school. Meester 
Smit bracht ze in een cabrio op het plein. 
Daarna zijn deze juffen samen met hun klas en ook de 
andere groepen van 1 t/m 4 naar de Hoeksteen gegaan. 
Daar heeft kindertheatergroep Simon en Zo een prachtige 
voorstelling gegeven: “Eindelijk Thuis”. Deze voorstelling is 
gebaseerd op de gelijkenis van de verloren zoon uit de 
Bijbel. 
Na de voorstelling hebben de juffen feest gevierd in hun 
eigen klas en konden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 
genieten van de voorstelling in de Hoeksteen. 
’s Middags hebben de jubilarissen, samen met een 
genodigde en samen met het hele schoolteam heerlijk 
gegeten. Na het eten zijn ze nog even flink in het zonnetje 
gezet en hebben we terug gekeken naar de afgelopen jaren 
waarin ze werkzaam waren op school.  
Al met al een geslaagde dag! 

 
 
 

 

 
 
 

Personalia 
Juf Pruis is vorige week geopereerd aan een 

kaakholteontsteking. Zij blijft naar verwachting tot de 
zomervakantie afwezig. 

Juf Van Minnen (groep 6) komt na de vakantie niet terug. Zij 
heeft een benoeming in Haulerwijk aanvaard.  

Juf De Heer (donderdag groep 2) heeft een grotere benoeming 
in Ureterp aanvaard, waar ze ook al een dag werkte. 

Juf Kloosterman uit Drachten komt als leerkracht in groep 2 
werken in de plaats van juf De Heer. Zij werkt 

Jarig in juni 
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Spaargeld 
Elke maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen dat gespaard wordt voor goede doelen. 
Het spaargeld wordt verdeeld over: 

 Wiclife bijbelvertaling. We ondersteunen Eline Tempelman die vanuit de GKV Drachten-
Nijega voor Wiclife werkt in Zuid-Oost Azie: https://elinezuidoostazie.wordpress.com/ 

 Tear fund: https://tear.nl/wij/wie-zijn-wij 

 Stichting Human Impact. Onze oud-leerlinge Djoke is voor deze organisatie aan het werk in 
Roemenië: https://humanimpact.nu/ 

 Sponsorkinderen uit Rwanda en Tanzania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ouderavond 
U kunt zich nog aanmelden voor de ouderavond:  
 

Gun je kind een teleurstelling  
 
Aanmelden kan online via deze pagina geloveninonderwijs.noorderbasis.nl 
De toegang is gratis. Zit uw kind niet op een van onze scholen? Dit is geen 
bezwaar, u bent van harte welkom. 
 

1. dinsdag 24 september Basisschool De Princenhof – Leeuwarden 
2. donderdag 26 september Basisschool De Brug – Zuidhorn 
3. donderdag 3 oktober Basisschool De Driesprong – Assen 
4. dinsdag 8 oktober Basisschool Het Palet – Groningen 
5. donderdag 10 oktober Basisschool De Parel – Drachten 

  

 
Kidspraise 2019 
Er zijn nog kaartjes beschikbaar voor de kidspraise. Als u belangstelling hebt, dan kunt u ze kopen in de 
directiekamer.  Bethel Drachten  ->  Zaterdag 12 oktober  ->   Aanvang 19.00 uur. 
Hieronder de link naar de liedjes: 
https://web.microsoftstream.com/channel/131c15c7-71e1-4293-be5b-fb5655798466 

 

Dit is Kerry Twahirwa 
Hij is geboren op  
20 augustus 2009 
Hij woont in Rwanda. 
 
Kerry woont samen  
met zijn vader en  
moeder en zijn 
jongere broertje 
Kevine. 
 

 

 

 

 

Dit is Ngezilabona Ayubu 
David 
Hij is geboren op 6 
oktober 2015 
Hij woont in Tanzania 
 
Hij woont niet meer bij 
zijn ouders. Hij krijgt 
hulp van de lokale kerk 
en hoort over de liefde 
van Jezus. 
 

 

 

 

 

https://elinezuidoostazie.wordpress.com/
https://tear.nl/wij/wie-zijn-wij
https://humanimpact.nu/
http://geloveninonderwijs.noorderbasis.nl/
https://www.deprincenhof.nl/
https://www.gbsdebrug.nl/
https://www.gbsdedriesprong.nl/
https://www.gbshetpalet.nl/
https://www.gbsdeparel.nl/
https://web.microsoftstream.com/channel/131c15c7-71e1-4293-be5b-fb5655798466
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Speciaal voor de ouders van De Parel  
Kindpakket  
Ouders die financieel krap bij kas zitten en daarom moeite hebben om hun kind niet 
mee te laten doen met bijvoorbeeld muziekles, schoolreis, kamp of verjaardagen etc., 
kunnen een beroep doen op het Kindpakket. Hieronder valt ook het Jeugd Sport 
Fonds. Zie ook www.kindpakket.nl 
 
Daarnaast zijn er ook ouders van De Parel die bij de directie hebben aangegeven, dat 
zij voor andere ouders willen betalen als blijkt dat mensen moeite hebben om hun 
kind aan bepaalde activiteiten mee te laten doen. Dit loopt uiteraard via de directie, 

dus neem gerust contact op met ons, zodat wij u kunnen doorverwijzen naar de ouders die hebben 
aangegeven anderen te ondersteunen. We zijn erg blij met dit initiatief. Heel mooi dat we als 
schoolgemeenschap ook op deze wijze naar elkaar om willen zien.  
Martin Smit, Sjoerd Venema en Esther Buitenhuis 
 
  

Stichting d0k16  

Mijn naam is Marije Zwiers, moeder van Siem (3a) 
en Hidde (1a) en Jorrit (die is nog lekker thuis).  
Ik ben voorzitter van stichting d0k16. We zetten ons 
als stichting in voor minimagezinnen in gemeente 
Smallingerland e.o. Mensen met geldzorgen kunnen 
gratis spullen bij ons komen uitzoeken voor en met 

hun kinderen. Zo kunnen deze kinderen zo goed mogelijk 
meedoen met leeftijdsgenoten in de maatschappij. Daarnaast vervullen we voor 
ouders vaak ook een sociale rol. Ouders vinden het fijn om ons te zien, een 
praatje te maken en een luisterend oor te hebben. Iemand die naar hen omziet.  
 
Elk jaar organiseren wij een sinterklaasmarkt. Hier kunnen onze klanten cadeautjes uit komen zoeken voor 
hun kinderen, omdat er anders geen sinterklaas gevierd wordt. Dit jaar verwachten we ouders voor zo’n 220 
kinderen. Om elke ouder keus te geven voor hun kinderen in verschillende leeftijdscategorieën hebben we 
veel spullen nodig!  
We zoeken: 

- Speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar 
(spellen, sportmaterialen, muziekinstrumenten etc.) 

- Tienerspullen  
(elektronica, decoratie voor kamers, make-up, sportmateriaal etc.) 

 
Wie weet dat u nog hele en goede spullen heeft liggen waar bij u thuis niks mee gedaan wordt? Wij zijn er 
erg blij mee!  

 
Op dinsdag 29 oktober, woensdag 30 oktober en woensdag 6 november is er een mogelijkheid om op 
school spullen in te komen leveren voor stichting d0k16. Ik zal na schooltijd op het lesplein voor de 
bovenbouw zitten. Komen deze dagen niet uit? Bel gerust (0512-778442 of 06-24585615) om een afspraak 
te maken om de spullen te komen brengen.  
 
Voor meer informatie over de stichting: schiet me gerust aan, bel even of kijk eens op de website 
www.stichtingd0k16.nl   

http://www.stichtingd0k16.nl/
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Deze keer een stukje uit de kleutergroepen 
1a  Dikkie Dik groep  juf Frankes en juf Bisschop 
1b  Kikkergroep  Juf Sytsma en juf Bijker 
1c/2a  Dierengroep  juf Sturm en juf Huisman 
2b  Jip en Janneke groep juf van Breden en juf From 
 
Hier een stukje uit de kleutergroepen. Omdat we regelmatig berichten en 
foto,s op Parro te zetten, kunnen de ouders hun kind goed volgen, de 
kinderen vertellen er wel van alles bij!    Maar nu dus ook hier even een 
update!  
We zijn met 4 fijne kleutergroepen begonnen. We hebben de eerste weken 
kennis gemaakt met elkaar door veel spelletjes en activiteiten te doen, vaak 
in tweetallen waarbij ze ook elkaars namen moesten zeggen. Sommige 
kinderen trekken naar elkaar toe en anderen zijn nog erg op zichzelf. 
Iedereen voelt zich al aardig vrij en veilig en ze hebben baat bij een zekere 
structuur d.m.v. gewoontes en regels waar we nog volop mee bezig zijn. Als 
juf krijg je ook “grip op de groep” en dat geldt niet alleen m.b.t sociale 
vaardigheden, maar ook voor de basisvaardigheden op het gebied van 
rekenen, taal en motoriek. Zo kun je gaan werken aan doelen een stapje 
hoger op, die we wekelijks koppelen aan onze leerstof. Hoe klein ze ook zijn, 
ze zijn zo leerbaar! En ieder op zijn eigen niveau. Plezier hebben in alles is 
erg belangrijk!  Vooral lekker spelen met daarin opdrachtjes krijgen, vinden 
ze erg leuk.  
 

 
 
Op de informatieavond hebben de 
ouders ook kennis met elkaar 
kunnen maken. Dat was fijn, want 
zo raken we ook meer verbonden 
en dat komt de kinderen ook weer 
ten goede! Sommigen spelen nu al 
met elkaar op een vrije middag.  
 
 
 
 
 

 
Ons eerste thema was: WONEN en we maakten allerlei huizen en in groep 1 ook de 
Parel met een foto van onze klas… om de namen thuis te oefenen. In alle groepen 
hebben we huizen gevouwen. Rekenbegrippen kwamen aan de orde: van klein naar 
groot, meer minder minst enz…  
 
We leerden de Letter R bij juf Sytsma en juf van Breden in de groep en maakten er 
een beweging bij. Groep 1 maakte een Racebaan en in groep 2 maakten ze 
verwerkingsbladen bij de nieuwe letter. Ook het cijfer 1 leerden we, met een rijmpje.  
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Elke dag gaan wij spelen en werken, daar leren we heel veel 
dingen: prikken, knippen en schilderen (en dan kleuren 
mengen ontdekken! ) of  boetseren, vouwen of bouwen. Als 
ze het veel doen en het ze lukt, krijgen ze er plezier in, dat 
merken we zo! Vooral met knippen en plakken. 
 
 

Iedere woensdagochtend 
gymmen we in een echt 
gymlokaal, dat gaat heel 
goed! In 3 groepjes 
rouleren we langs 3 of 4 
onderdelen, waarvan 2 
met hulp van  juf en een ouder. Gym is super belangrijk voor de 
ontwikkeling van kleuters!  Ze verleggen hun grenzen en kunnen zich 
heerlijk uitleven en leren enorm veel!  En, eerst maken we een klein 
wandelingetje naar de Bûtewacht. Al zingend zien we allerlei 
herfstschatten en leren gelijk goed in de rij lopen en oversteken! Dat gaat 
echt al goed! Fijn dat we hulp van u als ouders krijgen! Eigenlijk 2 vliegen 
in 1 klap want jullie brengen gelijk een bezoekje in de groep en zien je 
kind en andere kinderen in de groep en tegelijk hebben wij hulp!  

 
 
Volgende week beginnen we met het thema: Herfst. We zijn al druk aan het verzamelen van eikels en 
kastanjes etc. voor onze reken/telwand. We gaan woensdag gezellig naar Bakkeveen voor een 
herfstwandeling. Prachtig dat er genoeg ouders mee gaan! Al gauw hebben we ook herfstvakantie, gelukkig, 
want de kinderen zijn er ook echt aan toe, moe van alle eerste schoolperikelen.  
 
 
We hebben  verjaardagen van kinderen gevierd. We hadden ook nog een 
feest van de jubilarissen, juf van Breden, juf Bijker en juf Huisman waren 25 
jaar bij het onderwijs en juf Sierksma al wel 40 jaar! Wij werden verrast met 
een leuke voorstelling van Simon en zo, van de verloren zoon!   
 
 

 

 

 

 


