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Directief  
 

Vandaag (6 november 2019) is het Dankdag en 
Stakingsdag in het onderwijs (op De Parel wordt 
vandaag niet gestaakt).  
In veel kerken en op onze school wordt aandacht 
besteed aan Dank- en Biddag. Het is goed om 
regelmatig er bij stil te staan hoe rijk wij ook op De 
Parel gezegend worden. Als we alle (overigens ook 
terechte zorgen) horen in de media over het 
onderwijs (leerkrachtentekort) dan zou je haast 
geneigd zijn helemaal te vergeten wat God ons in 
de Parel allemaal geeft. Laten we nooit vergeten: 
‘God, onze God Hij zegent ons en onze hulp is in de 
Naam van de Here.’ (Psalm 67:7 en Psalm 124:8). 
Dank aan God aan hem alle eer!! 
 

Bouwzaken 
 Wanneer gaat de school naar de tijdelijke locatie? 

 Is dat wel veilig daar aan de Eikesingel? Dat is toch een heel drukke weg? 

 Hoe zit dat daar met het parkeren? 

 Hoe staat het met de nieuwbouwpannen? 
Dit zijn allemaal vragen die we regelmatig horen. In deze Parel Post willen we iedereen weer even bijpraten. 
 
Nieuwbouw De Parel 
In september is er via een soort sollicitatieprocedure een architect gekozen. Het plan van eisen door ons 
opgesteld, is naar drie mogelijke kandidaten gegaan. De architect die op papier in de vorm van tekeningen 
het meest aan onze wensen is tegemoet gekomen, is het geworden. De keuze was unaniem (door 
NoorderBasis, De Parel en BCN, het bouwkundig adviesbureau). Het is geworden BCT-architectenbureau uit 
Enschede. Zie ook Parelpost 1 van 12 september. Hun website is:  www.bctarchitecten.nl 
De architect heeft een tekening gemaakt inclusief een gymnastieklokaal. Daarmee is een voorschot 
genomen op een beslissing die de gemeenteraad nog moet nemen deze maand. Het college is reeds 
akkoord met onze plannen om het gymlokaal van de Bûtewacht inpandig te maken in het nieuwe 
Parelgebouw. Nog even afwachten dus. Op tekening ziet de nieuwe school er fantastisch uit. Het idee is om 
de parkeer-problematiek ook aan te pakken door extra parkeerruimte aan de Lauta te realiseren. Ook de 
voetgangersingang zal dan aan de Lauta komen richting de hoofdingang van de school. Uiteraard verdwijnt 
dan de witte noodlocatie, omdat alles (BSO, peuter- en voorschoolse opvang) in het nieuwe gebouw komt. 
 
Tijdelijke locatie Eikesingel en veiligheid 
Ergens in 2020 hopen we naar de tijdelijke locatie te gaan. Wanneer precies is nu nog onbekend. Wel 
hebben we vorige week met een delegatie van De Parel de locatie het ‘voormalige Gomarus’ aan de 
Eikesingel 61 van onder tot boven en helemaal buitenom bekeken. We maken momenteel plannen over de 
indeling. Hierbij letten we natuurlijk niet alleen op de functionaliteit, maar in de eerste plaats ook op de 
veiligheid voor de kinderen. Heel duidelijk is dat aan de Eikesingel geen ‘kiss-en-ride’ of parkeerstrook komt. 
Ouders met auto’s zullen via de achterkant aan de Bouriciuslaan moeten komen, daar parkeren of weer 
doorrijden na het laten uitstappen van hun kinderen. Om de school komt een hek. Onder- en bovenbouw 

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 
momenteel aan de school in Dokkum. 

Meester Rozema is per 1 januari jl directeur in Heerenveen 
geworden. Momenteel werkt hij nog 1 dag als 
leerkracht op De Parel. Na de vakantie niet meer. 

Juf Van Osch uit Steenwijk komt in plaats van meester Rozema 
2 dagen op De Parel werken. Momenteel werkt ze aan 
de school in Heerenveen.  

Jarig in juni 
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speelpleinen worden aangelegd. Maximale veiligheid aan de Eikesingel. Wordt vervolgd! Vragen of 
opmerkingen kunt u gerust sturen naar: E.Buitenhuis@noorderbasis.nl.  

 

OPROEP aanmelden kinderen van 0 - 4 

Vriendelijk verzoek aan ouders van schoolgaande kinderen, waarvan er nog een 

klein broertje of zusje thuis is. In verband met de AVG-wetgeving kunnen we u niet 

meer benaderen voor inschrijving. Vaak zeggen ouders (te laat) tegen mij: ‘Waarom hebben we nog niets 

van de school gehoord?’ Inschrijven op school kan al vanaf 0 jaar door bijgaand aanmeldingsformulier in te 

vullen. Als u zeker weet dat u uw kind in de toekomst ook naar De Parel wilt laten gaan, moeten wij dat zsm 

weten. Wilt u daarom dan bijgaand digitaal aanmeldingsformulier invullen en mailen naar mij: 

m.smit@noorderbasis.nl ? dan komt het later vanzelf allemaal goed en zal u van ons horen.  

Inloop  ’s morgens Groep 4  

Op onze school is het gebruikelijk dat ouders van groep 1 t/m 4 de kinderen in school en zelfs in de klas 

brengen. Zie par. 7.01 van de schoolgids. Vanaf groep 5 is dat helemaal niet meer het geval en haalt de 

leerkracht de kinderen van het plein. Dat blijkt in de praktijk een (te) grote overgang te zijn. Op veel scholen 

is het ook niet meer gebruikelijk dat ouders van groep 4 hun kinderen in school brengen, laat staan in de 

klas afscheid nemen, zo blijkt ons. De school begint om half  9 en dan moeten er geen ouders meer in de 

klas zijn.  In overleg met de leerkrachten van groep 4 hebben we besloten om de overgang van groep 4 naar 

5 wat minder abrupt te laten gaan. Vanaf januari na de kerstvakantie mogen ouders van groep 4 afscheid 

nemen nog wel in school op het onderbouwlesplein, maar niet meer in de klas! De tijd tot de kerstvakantie 

is een gewenningstijd.  

GGD Fryslân op school Een bericht van  

jeugdverpleegkundige Rita Oosterhuis 

Als jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân ben ik verbonden aan de basisschool van 
jouw kind(eren). Samen met de jeugdarts en assistente bezoek ik elk jaar de school.  
Zo krijgen alle kinderen van vijf jaar en hun ouder(s) een uitnodiging voor een gezondheidsnderzoek en 
gesprek. Dit is het vervolg op de onderzoeken van het consultatiebureau. Ook alle kinderen in groep zeven 
krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Bij 5-jarige kinderen kijken we vooral naar de 
lichamelijke ontwikkeling. We praten met je over de opvoeding, het gedrag en de gezondheid van je kind. In 
groep zeven praten we zowel over de ontwikkeling als over het gedrag van je kind.  
Daarnaast mag je op ieder moment contact met mij opnemen om een afspraak te maken. Misschien heb je  

 vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind(eren)? 

 tips nodig over bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag? 

 Of zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie? 

 Wil je de groei (lengte/gewicht) van je kind nog even laten checken?  

 Een ogentest laten doen?  

 Of gewoon even je verhaal doen?  

Ik denk graag met je mee in oplossingen, kan advies geven, of eenvoudig een luisterend oor bieden. Alles is 
bespreekbaar.hal beneden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiyuvSHsNXlAhWM6aQKHVaYC_8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.animaatjes.nl/tekst-plaatjes/laat-iets-van-je-horen-aub/tekst-plaatjes-laat-iets-van-je-horen-aub-646756&psig=AOvVaw0MfnWPpYDs611ogOcA7Fzc&ust=1573122468549708
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De gezondheid en veiligheid van jouw kind(eren), daar draag ik graag aan bij!  
 

Graag tot ziens,  
vriendelijke groet, 
 
Rita Oosterhuis,  

jeugdverpleegkundige GGD Fryslân 

r.oosterhuis@ggdfryslan.nl 

088 – 22 99 454  

 
 

Groep 3a  
juf Lieffijn en juf Bijker & 

Groep 3b  
juf van Santen en Juf Kroes 
 

We 

hebben een nieuwe methode voor lezen: Lijn 3 en 
daarbij zijn we op reis met Ben Bus langs allerlei 
haltes. Bij die haltes staan we ongeveer 3 weken stil 
en leren dan letters, woorden, zinnen en al hele 
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verhalen. Het maken van verhaaltjes is ook erg leuk. Wat een wereld gaat er dan voor je open als je kunt 
lezen. We horen soms dat het eten wat langer duurt dan anders omdat eerst het pak melk gelezen moet 
worden. Dat is een goed teken!  

Bij rekenen hebben we al heel wat geteld, gesplitst en gesprongen op de getallenlijn. Wat gaat het allemaal 
snel. 

Op dinsdagmiddag hebben we gym-tijd en dat doen we buiten. We gaan meestal dan ook iets spelenderwijs 
lezen of rekenen. We zien dat er dan ook heel veel geleerd wordt. 

Ons laatste thema die we behandelden was het thema: smakelijk eten. Nou en dat kunnen we natuurlijk 
heel goed! Lekker koken in ons restaurant, we leren bestellingen opnemen, bedienen, afrekenen enz. Zo 
spelenderwijs hebben we veel plezier met elkaar maar leren ook heel veel! 

Bij het leren van de p en de o hebben we heerlijk poffertjes gegeten, bij de oe wat stukjes kroepoek en bij 

de ei een gebakken eitje. Super thema!! Volgend jaar weer 😉 

 
Groep 4a  
juf Roorda en juf Sierksma 
Groep 4b  
juf van Osch en meester Jonkman 
 
 
We zijn nu al een aantal weken in de nieuwe groepen, 
maar we vinden het belangrijk dat de kinderen van beide 
groepen elkaar ook een beetje blijven zien op school. 
Daarom hebben we met crea nu een leuke wisseling in de 
groepen. Juf van Osch en Juf Roorda bedenken allebei 
een leuke crea-opdracht voor twee weken. Dan husselen 
we de groepen helemaal door elkaar en met die groep 
gaan we de eerste twee weken bij de ene juf en de andere twee weken bij de andere juf de crea-opdracht 
maken. Het zijn gezellige, creatieve en soms een beetje chaotische middagen (want bij welke juf was je de 

vorige les ook al weer geweest 😉) waar we erg van genieten. En we hebben nog prachtige resultaten ook!  
 

 
Ook zijn we inmiddels helemaal gewend aan het 
naar zwemles gaan. Waar het de eerste weken 
nog wel eens wat spannend was weten we 
allemaal precies hoe het gaat en wat we moeten 
doen. Heerlijk om lekker even een halfuurtje te 
zwemmen en super gezellig zo samen met de 
klasgenootjes. Afgelopen week was er weer een 
kijkles en het is dan ook erg leuk om te zien dat de 
kinderen nog harder hun best doen om te laten 
zien aan de ouders hoe goed het al gaat! Houd het 
rooster goed in de gaten voor de volgende kijkles 
en wanneer er weer kleding mee moet.  
 
Afgelopen tijd hebben we ook ons eerste M.I. 
project afgerond. De kinderen zijn een aantal 
weken druk bezig geweest met het thema bos. 
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We hebben maskers gemaakt, bostafels, wegwijzers, op een grote paddenstoel leren spelen en nog veel 
meer. Dit heeft voor een redelijk “bossige” omgeving gezorgd op het lesplein, wat deze dagen er weer wat 
schoner bij ligt.  
 

Elke 
dinsdagmiddag 
doen we in 
groep 4 een 
proefje in de 
klas, die meestal 
afloopt zoals je 
zou hopen. Met 
spectaculaire en 
verassende 
resultaten tot gevolg. Soms krijg je ook spectaculaire resultaten die 
niet helemaal de bedoeling waren. Onze vloeren hebben inmiddels 
al wat rauwe eieren te verwerken gehad. Dus als u in het lokaal 
komt en denkt… wat ruikt het hier bijzonder…  
 
Op naar de meest gezellige maanden van het jaar. Er wordt al hard 
gewerkt aan de lampionnen en als je goed kijkt verschijnt er al wat 
stoom aan de horizon.  

 

 
Gevonden:  
Afgelopen 4 november maandag een sleutelbos met de tekst: Hij schildert alle kleuren. 
Van wie o wie?? Afhalen in de directiekamer. 

  
 


