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Van de directie        
 

Meester Jan den Otter  
40 jaar onderwijs! 
 
Meester Jan den Otter heeft dit jaar 
een bijzonder jubileum te vieren.  
Op 18 augustus was hij 40 jaar 
werkzaam in het onderwijs!  
Een mijlpaal die zeker gevierd 
moest worden. Afgelopen vrijdag 
heeft groep 6b dit jubileum gevierd.  
 
Geheel passend bij meesters 
hobby; zeilen, hebben de kinderen 
van zijn groep vorige week vrijdag 
zeil-les gekregen bij zeilschool De 
Veenhoop.  
 
Een fantastische dag waar meester 
en de kinderen enorm van hebben 
genoten. Als verrassing kwam Het 
Wafelmeisje (moeder van Luca) 
heerlijke wafels bakken voor meester en de kinderen! 
 
Met meester zijn wij God dankbaar voor het onderwijs 
dat Jan al die 40 jaren mocht geven in Ten Boer, 
Heerenveen en bij ons in Drachten. We hopen dat hij 
ook de komende jaren de gezondheid mag krijgen om 
dit mooie werk onder jonge kinderen te blijven doen.  

 
 
Nieuwe corona maatregelen 
Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie. De regering zegt dat er weer sprake is van een 2e 
coronagolf, weliswaar nog niet in onze ‘veiligheidsregio’ maar toch blijven al onze genomen maatregelen 
van kracht.  
Daarnaast is er enige verruiming gekomen ten aanzien van verkouden kinderen op school. Die mogen tot en 
met 12 jaar weer ‘gewoon’ naar school. Dat laatste is bij ons niet met applaus ontvangen, daar niemand 
gebaat is bij leerkrachten die hierdoor zouden kunnen uitvallen vanwege corona of vanwege een 
vermoeden van corona. Want bij verkoudheidsklachten van de leerkracht moet er getest worden. Tot nu 
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toe zijn er na de zomervakantie al 6 leerkrachten getest, waardoor deze leerkrachten vaak een hele week 
niet op school mochten komen. Ook deze week was er een leerkracht afwezig vanwege een coronatest. 
Het onderwijs kon tot nu toe op onze school gewoon doorgaan, dankzij de hulp van de duo-leerkracht, onze 
vaste invaller Ineke Renkema en de onderwijsassistenten. Steeds weer een heel geregel, maar daar is de 
directie voor om dit allemaal weer te regelen. 
 
En straks …. ? 
Maar het is nu nog maar september met prachtig zomerweer. Hoe zal dat straks gaan, als het weer guur 
wordt en de andere virussen ook terug zijn van vakantie? 
Zonder overbezorgd te willen zijn, moeten we toch helaas ook met de mogelijkheid rekening houden dat 
ook op De Parel straks wel eens een klas thuis zal moeten blijven (dit gebeurt nu al binnen NoorderBasis op 
scholen). In principe zal er dan in zo’n geval geen thuisonderwijs of opvang op school zijn, want de rest van 
de school draait natuurlijk gewoon door.  
Ouders kunnen dan ineens met thuis zittende kinderen 
geconfronteerd worden, terwijl ze zelf ook belangrijk 
werk te doen hebben. Voorlopig proberen we 
leerkrachten zo snel mogelijk (bij voorrang) te laten 
testen in geval van coronatwijfel. We willen verder 
iedereen oproepen om zich aan de genomen 
maatregelen, ook bij halen en brengen van de 
kinderen, te houden. We dragen immers niet alleen 
verantwoordelijkheid voor onszelf maar ook voor 
elkaar. 

Looproutes en ingangen groepen: 

 
Ventilatie en corona 
Deze week is een extern bedrijf geweest die de ventilatie in school overal gemeten heeft. We proberen ons gebouw zo 
goed mogelijk te ventileren, dus ook in de lokalen, aangezien dit ook een belangrijke maatregelen gebleken is om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We zijn in afwachting van het rapport. 

 

Ouderbezoeken 
In de 1e helft van het schooljaar doen de leerkrachten, die hun (nieuwe) gezinnen nog niet kennen, ouderbezoeken.  
De Parel heeft altijd grote waarde gehecht aan de band tussen school en ouders. Vandaar ook huisbezoeken. Helaas 
zijn vanwege corona de reguliere ouderbezoeken tijdelijk niet mogelijk. De Parel hecht in hoge mate aan goed contact 

met de ouders, omdat we daardoor de kinderen beter kunnen begrijpen. 
Daarnaast voelt het kind zich gauwer veilig, als het ervaart dat het contact tussen 
leerkracht en de eigen ouders goed is. Als team hebben we gebrainstormd hoe we 
toch de verbinding met de ouders in deze coronatijd het beste kunnen leggen. 
Leerkrachten gaan nu proberen contact te leggen met ouders van hun groep. Dat 
kan zijn een uitnodiging op school, of toch thuis, via (Video)bellen of een 
telefonisch gesprek. Uiteraard blijft Parro het aangewezen middel voor 
rechtstreeks contact met de leerkracht. 

 
Schoolgids correctie 
Het telefoonnummer van fam. Vd Wal (Esmée en Sifra) staat verkeerd in de schoolgids. Het goede 
telefoonnummer is 06 15531387 

 

TSO 
We zijn heel blij met hoe de Tussen Schoolse Opvang (TSO) nu geregeld is.  
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Dankzij de nieuwe regeling hebben we 12 enthousiaste vrijwilligers die 
wekelijks pleinwacht lopen.  

De eerste paar weken van het schooljaar 
hebben zij de pleinwacht ingevuld i.v.m. de 
corona maatregelen. Vanaf 14 september 
draait het rooster met 4 vaste medewerkers en 
2 andere ouders. Dit gaat heel mooi. We 
hebben allerlei nieuw spelmateriaal voor in de 
grote pauze aangeschaft waar ook heerlijk mee 
gespeeld wordt.  

 
 

Kamp groep 8 
Helaas….we moesten het geplande kamp van groep 8 uitstellen. Die hopen we later dit schooljaar in te 
halen. Maar gelukkig hebben we twee ‘alternatieve kampdagen’ kunnen organiseren. Hieronder een 
fotoverslag van een paar deelnemers:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yes! ‘Kamp’ is begonnen  
We luisteren aandachtig naar de juf. 
 
We leerden ons groepje kennen en bedachten een leuke yell! 
Ook bedachten we een groepsnaam en maakten er een vaantje bij ☺ 
 

Eén van de opdrachten was met je groepje een kaartenhuis bouwen. 

Het was moelijker dan we dachten en je had je team echt nodig.  
 
 
 
 
Ook een opdracht: een knikkerbaan maken met wc rolletjes en ander 
materiaal.  
 

Waarom: door corona ging het heel anders dan 
verwacht dus daarom deden we 2 dagen hele leuke 
dingen op het lesplein zoals opdrachten met je 
groepje en gym van meester Lakenvelt en een middag 
naar Jumpstyle.  
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Polle de Orgeljongen 
 
Vorige week zijn de groepen 4, 5 en 6 naar de 
voorstelling Polle de Orgeljongen geweest. 
Hier stond zelfs een klein stukje over in het 
Friesch Dagblad. De groepen zijn op 
verschillende momenten in de week naar de 
Grote Kerk gegaan waar de voorstelling zich 
afspeelde. In de voorbereiding hebben we in 
de klas al een muziekles gehad, waarbij we 
een liedje gingen leren. Dit liedje kwam 
tijdens de voorstelling steeds terug en 
mochten we ook meezingen. Het was een mooi verhaal dat werd verteld over Polle die door zijn gemene 
tante niet in het paleis kon opgroeien. Daarom ging hij naar de reuzen tot hij oud genoeg was. Hij leerde van 
de reuzen op het orgeltje spelen dat hij had meegekregen van zijn moeder. Maar nu wilde hij zelf op zoek 
naar zijn moeder. Elk persoon in het verhaal had zijn eigen geluid van het orgel, de moeder was een zacht 
en lieflijk geluid, de tante juist een donker en spannend geluid, de chauffeur klonk als een toeter en de 
reuzen waren heel luid en laag. Na het luisteren, zingen en genieten van het verhaal kregen we nog een 
pakje drinken met iets lekkers. Een leerzame en leuke voorstelling, het was dus geslaagd!! 


