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Directief  Kerst 2019 
De Kerstvakantie komt al weer in zicht. Deze vakantie is naar 
deze grote gebeurtenis genoemd. Kerst, de geboorte van 
Jezus, is het keerpunt in de wereldgeschiedenis.  
God stuurde zijn Zoon naar de wereld om Zijn wereld te 
redden, te redden van dood, verderf en zonde (Joh.3:16).  
Onze wereld wordt er niet beter op. Ondanks grote 
technische vooruitgang ontstaan en er, zelfs mee daardoor, 
ook steeds weer nieuwe problemen. Klimaatproblematiek, 
stikstofproblematiek, pfas-vervuiling, bedreigingen van de 
wereldvrede, schrijnende vluchtelingenproblematiek zijn 
dagelijkse nieuwsitems. In deze wereld groeien onze 
kinderen op. Welke toekomst gaan ze tegemoet?  
Wat geven wij ze hun mee om zich staande te kunnen houden?   
In deze situatie mogen we weer Kerst vieren. Want het kind in de kribbe is de Zoon van God! Hij is geboren 
in een donkere wereld. Gods plan is niet te begrijpen. Dat kindje is de Redder van de wereld. Hij is Koning en 
regeert tot in eeuwigheid. Niet de machtigen der aarde van dit moment hebben het voor het zeggen. Jezus, 
die is opgestaan, regeert vanuit de hemel. Dat leert de Bijbel ons. Dat is ons houvast. Wij zijn van Hem! Dat 
mogen we ook met Kerst vieren en onze kinderen thuis, op school en in de kerk voorhouden. Hij komt terug 
en Hij zal alles nieuw maken en alle tranen afwissen. Het is Kerst, maar ook Pasen en hemelvaart geweest.   
 
 

Bouwzaken 
In de vorige Parelpost hebben we een uitgebreid verslag gedaan van 
de plannen rondom de nieuwbouw en de komende verhuizing naar 
de tijdelijke locatie. Afgelopen tijd zijn we vooral in gesprek geweest 
met de architect en BCN om de puntjes op de i te zetten als het gaat 
om te komen tot definitieve bouwtekening. In januari hopen we hier 
mee verder te gaan. Tegelijk zijn we bezig met de nodige 
voorbereidingen en beslissingen die genomen moeten worden als 
het gaat om de tijdelijke locatie. Heeft u vragen oid, mail gerust naar 
E.Buitenhuis@noorderbasis.nl 
 
 

TSO: OPROEP voor nieuwe vaste pleinwachten 
De TSO op de Parel wordt nu al enige tijd verzorgd door de TSO 
commissie, elke dag zijn er 2 vaste ouders die lopen, aangevuld 
door ouders die op het rooster staan. Dit gaat goed, naar 
tevredenheid van de leerkrachten, kinderen en ouders.  
Om de veiligheid van de kinderen nog meer te kunnen garanderen 
en met het oog op de tijdelijke huisvesting willen we de groep 
vaste TSO'ers graag uitbreiden. Op maandag, dinsdag en 
donderdag willen we graag met 3 vaste krachten gaan lopen, 
aangevuld met ouders die op het rooster staan. 

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 

Jarig in juni 
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Heb je tijd en zin om wekelijks TSO te gaan lopen meld dit dan bij Sjoerd Venema voor 31 januari. 
Als vaste pleinwacht krijg je voor het lopen en de overlegmomenten een vergoeding (€ 10,- per keer). 
Voorwaarde is dat je zonder eventuele nog niet naar school gaan kinderen komt en ook de 
overlegmomenten erbij bent. Vaste TSO'ers moeten hun aandacht volledig kunnen richten op de kinderen 
op het plein. 
Heb je vragen over het rooster of andere vragen mail deze dan naar tso.pareldrachten@noorderbasis.nl  
Deze mail wordt in ieder geval wekelijks bekeken. 
Zijn er hele dringende zaken meld deze dan aan Sjoerd Venema, hij is contactpersoon voor de TSO vanuit 
school en weet de juiste mensen dan te vinden. 

 
Kidspraise 
In totaal zijn er 400 kaartjes verkocht vanaf de Parel voor de Kidspraise die gehouden is op zaterdag 12 
oktober in Drachten. Daarnaast werden er nog twee avonden gehouden in Assen en Groningen. In totaal 
heeft dit ons €400,- opgeleverd. Deze opbrengst mogen we schenken aan een goed doel. Wij hebben er 
voor gekozen om dit geld aan Compassion te schenken. Compassion is een 
internationale, christelijke kindsponsororganisatie, die werkt voor kinderen in armoede via de lokale kerk.  
Onze juf Esther Buitenhuis hoopt in de herfst van 2020 voor Compassion naar Tanzania te gaan. Ze gaat daar 
een muskatlon lopen (21 km) en is bezig om een bedrag van €10.000 bij elkaar te sparen dat volledig ten 

goede komt voor dit project in Tanzania.  Dit is haar blog: 
https://www.muskathlon.com/nl-cx/deelnemers/2944/esther-
buitenhuis.html   
“Dit was echt een  verrassing voor mij! Enorm bedankt voor dit 
mooie bedrag. Ik zie er naar uit om deze reis te gaan maken: 
Strijden voor gerechtigheid en barmhartigheid! Groeten Esther 
Buitenhuis” 
 

 
Gevonden voorwerpen graag ophalen 
Op de foto hiernaast zien we weer de ‘oogst’ van de afgelopen tijd. 
Kinderen en ouders weten vaak niet (meer) wat ze missen. Alles wat 
overblijft gaat in een zak en sturen we naar mensen die het ook nodig 
kunnen hebben. Die zijn er genoeg. Maar voordat we dit doen, bieden wij 
ruimschoots de mogelijkheid om de achtergelaten spullen van uw kind zelf 
nog even op te halen. 

 
 
Sinterklaas 
Wat hebben we weer een geweldig 
sinterklaasfeest mogen vieren op 5 
december. De Sint en zijn vele Pieten 
kwamen met de verhuiswagen, omdat ze 
dachten dat we nu al zouden verhuizen 
naar onze tijdelijke locatie. De Pieten 
haalden verhuisdozen vol met spullen uit 
school. Gelukkig konden we ze op tijd 
tegen houden, want het gebouw van het 
Gomarus is nog echt niet klaar.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://www.muskathlon.com/nl-cx/deelnemers/2944/esther-buitenhuis.html
https://www.muskathlon.com/nl-cx/deelnemers/2944/esther-buitenhuis.html
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Meester Smit kon weer uit gepakt worden en de wc is 
weer keurig naar binnen gebracht, pffff. De rest van de 
ochtend en middag was ook erg geslaagd. Bedankt Sint en 
alle Pieten. En ook zeker bedankt iedereen die geholpen 
heeft om er een mooi feest van te maken. Bedankt ook 
vader van Carin en Marije Koelewijn, samen met zijn 
collega van Verhuisbedrijf Wolthuizen Stilma. 
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Groep 5a juf van ’t Zet en juf Theodorie 
Wisseling van de wacht  
 
Samen met de sint is het nu ook tijd voor mij om afscheid 
te nemen. Tijdelijk afscheid gelukkig!  
Aankomende woensdag is mijn laatste werkdag, daarna 
gaat mijn zwangerschapsverlof in. Dat zal wel even 
wennen zijn! Zoals het nu lijkt ben ik midden mei weer 
terug op school, als alles goed gaat natuurlijk..  
 
Ik heb enorm genoten van de afgelopen maanden, wat 
een fantastische groep heb ik les mogen geven. Ik heb 
genoten van alle mooie momenten, alle kinderen en alle 
dingen die ze nu alweer hebben geleerd. Wat zijn de 
kinderen alweer mooi gegroeid en wat kunnen ze goed 
samenwerken, wat is dat geweldig om te zien. Ik geniet er 
enorm van! 
  
Nu is het toch echt even tijd om een stapje terug te 
nemen. Gelukkig heb ik tot het einde toe aan kunnen 
werken en voel ik me hartstikke goed, fijn dat het zo kon!  
Ik geef het stukje nu tijdelijk over aan Iris de Bruin. Ik kan 
met een gerust hart de groep aan haar overlaten. 
 
Hieronder een stukje van haar waarin ze zich voorstelt.  
Lieve ouders en kinderen, bedankt voor het afgelopen half jaar. Ik zal jullie gaan missen, maar hopelijk ook 
hele mooie dingen thuis gaan beleven!  
 
Groetjes,  
Renee van ’t Zet  
 
 
 
Mijn naam is Iris de Bruin. Vanaf januari start ik mijn LIO in groep 5A. Dit is 
mijn tweede stage jaar hier op de Parel. Vorig jaar was ik beter bekend als juf 
Roeten. Afgelopen zomer ben ik getrouwd en wij zijn gaan wonen in Franeker. 
Ik heb afgelopen 22 jaar met veel plezier in Drachten gewoond. Ik studeer op 
de Viaa in Zwolle. Komend half jaar hoop ik af te studeren en dan als 
volwaardig juf voor de klas te staan. Ik kijk er naar uit om groep 5A over te 
nemen van Renée en samen met Ellianne de klas te draaien. Met veel 
begeleiding vanuit de Parel heb ik hier alle vertrouwen in. 
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Groep 5b Juf van der Laan 
 
Kort of lang?!? 
ku-ssen-sloop   beeld-scherm   ju-do 
bos-bouw   fleu-rig 
 
We zijn in de klas ons dagelijks vijf-woorden-dictee aan het nakijken. Dan klinken 
bovenstaande woorden door de klas, we verdelen ze in klankgroepen. Vervolgens 
denken we na over de spellingregels die we al kennen. Welke komen we tegen in een 
woord? Welke letters moeten we opschrijven? Op deze manier worden de 
verschillende regels gemixt aangeboden en laten de kinderen zien welke ze al heel 
goed toepassen en waar ze nog in kunnen groeien.  
In de afgelopen weken zijn we volop bezig geweest met het herkennen van de lange 
en korte klank. Denk hierbij aan de woorden mo-len en mo-llen. De o in molen klinkt 
lang, de o in mollen klinkt kort. Veel training is nodig, het is voor veel kinderen een 
pittig onderdeel. Gelukkig kunnen we veel van en met elkaar leren.   
 
Terug in de tijd 
Het eerste project van geschiedenis hebben we afgerond in het Ot en Sien museum. 
Waar we eerder in de klas aan de hand van filmpjes, materialen en informatie van 
alles hebben geleerd over deze tijd, zijn we het vervolgens ook met elkaar gaan 
ervaren. We hebben de keuken, het huis, de school en de winkel uit deze tijd 
bekeken. Ook hebben we veel spelletjes gespeeld die Ot en Sien vroeger ook hebben 
gespeeld. Een gezellige afsluiting! Hieronder nog een paar foto’s van deze ochtend.  
 
Nare dingen 
Naast rekenen, taal en spelling hebben we in de klas ook gesprekjes over hoe we met 
elkaar omgaan. Soms als er ruzie is geweest in de pauze. Of als er in de klas iets is 
gebeurd.  
Maar we hebben het er onlangs ook ‘zomaar’ over gehad. Wat doe je als er een 
misverstand is?  
Bijvoorbeeld: je had afgesproken om met een vriendje te spelen. Maar na schooltijd 
blijkt dat je een dubbele afspraak hebt gemaakt. Met welk vriendje moet je nu gaan 
spelen…?  
Of je bent in de pauze bij de duikelstangen aan het spelen en je moet even naar 
binnen. Als je terug komt is je plekje ingenomen door iemand anders. Tja, wie mag nu 
op de duikelstang?  
Hoe mooi is het om hier over door te praten: wat verwacht je van elkaar? Hoe voelt 
dit? En hoe kun je dit oplossen? Wat weten de kinderen dan al veel. En ook tijdens 
zulke gesprekjes en opdrachten leren we weer heel veel van elkaar.  

 
Hartelijke groet,  
juf Arlien van der Laan 
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Groep 6a Juf Haaima 
Afgelopen weken hebben we toegeleefd naar het Sinterklaasfeest. Een gezellige tijd met elkaar in de groep. 
We deden ons uiterste best om elkaar te verrassen met een mooie surprise en een leuk gedicht. 
De adventstijd is inmiddels ook aangebroken en we bereiden ons met elkaar voor op het komende 
Kerstfeest. In de klas steken we de adventskaarsen aan, zodat we kunnen zien dat het feest van de geboorte 
van Jezus steeds dichter bij komt. 
Hier hadden wij het de afgelopen tijd verder druk mee: 
Paddenstoelenpracticum: De herfst is de tijd van de 
paddenstoelen. Tijdens het practicum ontdekten we de 
onderdelen van een paddenstoel. 
M.I. : De afgelopen weken werkten we aan het thema ‘Waar 
woon ik’. We leerden veel over Drachten en omgeving. We 
belegden zelfs een gemeenteraadsvergadering over de 
aanleg van een pretpark in Drachten. De voorstanders en 
tegenstanders hadden verrassende argumenten om de 
raadsleden te overtuigen. 
 
Tuinvogeltelling: In samenwerking met groep 6b zijn we ons 
aan het voorbereiden op de tuinvogeltelling. Elke week staat 
er een vogel centraal. We leren hoe we deze vogel kunnen 
herkennen qua uiterlijk en zang. 
Kortom: in groep 6a wordt enthousiast en met veel plezier 
gewerkt! 
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Groep 6b meester den Otter en juf Rozema 

 

We zijn lekker aan het werk. Elke dag nieuwe lessen met veelal nieuwe leerstof, die we ons eigen maken. 

We werken op ipads en gebruiken de methode Snappet. Als je een antwoord op een opdracht intoetst, krijg 

je gelijk te zien of het antwoord goed of fout is. Na 25 goede antwoorden, ga je punten scoren. Heb je een 

aantal punten gescoord, dan verdien je een ster. Je kunt maximaal 4 sterren halen. Bij drie sterren heb je je 

leerdoel gehaald, zoals Snappet dat zegt. Dat betekent dat je je de les goed hebt gedaan en je hebt 

begrepen waar het in de les om ging.  

Zo af en toe hoor je dan ook: “Yes!”, tijdens de les. Het is een enthousiaste reactie van een leerling die een 

of meer sterren heeft gehaald. 

Elke dag beginnen we met een bijbelles.  Drie of vier dagen per week wordt er verteld en éen of twee dagen 

werken met een boek. De woensdag is de overhoring les van wat de week daarvoor behandeld is. In deze 

lessen wil ik na voren brengen wat het betekent dat je gelooft, en waarom je gelooft. 

Het is heel mooi om met de kinderen te praten over het “wandelen met God”. Het allerbelangrijkste in ons 

leven. 

Ook praten we over “het omgaan met elkaar”. We willen het goed hebben met elkaar. Dat je je mag veilig 

voelen in de groep en dat je met elkaar speelt. Ik vind dit heel belangrijk . Je wilt graag dat een kind met 

plezier naar school gaat. Ik zou het dan ook fijn vinden, dat als er wat is met uw kind, er u er rustig mee 

komt, dan kan ik er in de klas aan werken. Soms denk je wel eens als leerkracht dat je alles ziet, maar dan 

blijkt dat opeens niet zo te zijn. Dus kom graag, maar dan wel na schooltijd. 

Het is al weer even geleden dat ik mijn verjaardag 

vierde. We hebben een leuke dag gehad. Bedankt 

voor het vogelhuisje. Het staat in de tuin en vele 

vogels hebben het al ontdekt en brengen er 

dagelijks een bezoek en eten van het vogelvoer, dat 

er in ligt.  

Ieder week bespreken we 2 van de meest 

voorkomende tuinvogels.  Dit gaat aan de hand van tuinvogellessen die op internet staan van de 

Vogelbescherming Nederland. Er wordt iets van de vogel verteld, we zien dan beelden van de vogel, en we 

horen het gefluit. Erg leerzaam. Zo hebben we al gehad de huismus en de heggenmus, de merel en de 

lijster, de koolmees en pimpelmees, het winterkoninkje en de roodborst en zo behandelen we nog meer 

vogels. Zo maken we ons ook klaar  voor de jaarlijkse 

tuinvogeltelling in januari, die door de vogelbescherming 

wordt georganiseerd.  De bedoeling is dat we in groepjes 

ons in de wijk rondom school verspreiden en dan  een half 

uur op een plek te gaan staan en de vogels te tellen die 

gezien worden. Het resultaat van de telling geven we door 

aan de vogelbescherming. Als u, of u nu ouder bent of niet, 

een groepje wilt begeleiden, dan heel graag. Want er zijn 

een aantal ouders nodig. Zou u zich dan bij mij willen 

opgeven? 

En zo zijn we lekker bezig: lessen over hydrauliek, 

paddenstoelen, muziek, geschiedenis enz. 

Het eerste halfjaar van dit cursusjaar vliegt voorbij. 

 


