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Dankdag  
Afgelopen woensdag was het dankdag.  
In deze tijd waarin we ons moeten beperken tot 
het onderwijs in de groep en veel dingen 
daaromheen moesten inperken, mochten we erbij 
stilstaan dat we God dankbaar mogen zijn om wie 
Hij is. De ogen openen voor alles wat hij ons geeft, 
zonder dat wij erom vragen.  Ook in moeilijke 
tijdens is Hij dichtbij.  
Bij de maandviering van afgelopen maandag over 
Ruth 1-3 hebben we in alle groepen gesproken 
over dankbaarheid. Een mooi lied dat hierbij 
gezongen is: Dank U wel! https://www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI  

 
Van de directie        
 

Gedeeltelijke lockdown 2  
Deze week maakte het kabinet weer nieuwe maatregelen bekend. De scholen kunnen gelukkig nog open 
blijven. Wij zien zeker de noodzaak van de maatregelen in. In school houden we ons nog steeds aan de 
maatregelen. In de verkeersruimten loopt het personeel met mondkapjes op en externe bezoekers kunnen 
alleen het gebouw betreden als er een directe relatie is met de doorgang van het onderwijs in de groepen. 
 
De maatregelen die we in ParelPost 3 gecommuniceerd hebben blijven de komende tijd nog steeds van 
kracht: 

• De studiemiddag van het team op 26 november gaat niet door. De kinderen zijn dan dus NIET vrij, 
maar hebben gewoon school. 

• Gesprekken met ouders over hun kind in school, alleen nog als het hoognodig is voor de voortgang 
van het onderwijs aan uw kind. De regel is: nu even niet. 

• Er komen alleen nog externe mensen (deskundigen en ouders) in school als dat strikt te maken 
heeft met de voortgang van het onderwijs en het niet anders kan. 

• Doedag Gomarus voor groep 8 wordt digitaal ingevuld. 

• Alle geplande fysieke vergaderingen in school (ook ’s avonds) worden afgezegd. 

• TSO moet wel doorgaan, aangezien dit onmisbaar is voor de voortgang van het onderwijs. Dit gaat 
op dezelfde manier als voor de herfstvakantie. Medewerkers blijven zoveel mogelijk buiten de 
school, binnen de school gebruiken we mondkapjes.  

• Sinterklaas en Kerst wordt zonder ouders en zonder ouderhulp in school alleen nog in de eigen klas 
gevierd. Het Sinterklaasfeest wordt nu een gezellige dag in de eigen klas.  
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Op dit moment zitten 2 gezinnen van De Parel in quarantaine i.v.m. een Coronabesmetting binnen het gezin 
(niet bij de kinderen). Wij vragen jullie dan ook te blijven bidden voor de school en deze gezinnen.  
 
Wij ondersteunen kinderen in Afrika en werk onder Roma in Roemenië met het spaargeld dat kinderen elke 
maandag meenemen. Daar wordt het werk en leven ook moeilijk door de gevolgen van Corona. Ook 
hiervoor vragen wij jullie gebed.  

 

Sinterklaas vieren in de eigen klas 
Ook dit jaar gaan we weer richting de feestmaand december, alleen is het uiteraard allemaal wat anders 
dan anders. Het Sinterklaasfeest vieren we dit jaar in de eigen groep.  
In groep 1 en 2 vieren de kinderen dit op donderdag 3 december. In groep 4 t/m 8 wordt het op vrijdag 4 
december gevierd.  
 
Voor groep 1 en 2 betekent dit een wijziging in de jaarplanning waar u rekening mee moet houden. Op de 
jaarplanning staat dat de kinderen woensdag 2 december vrij zijn, omdat ze vrijdag 4 december het 
Sinterklaasfeest vieren op school. Deze ruiling gaat dus niet door! De kinderen gaan die week gewoon op 
woensdag naar school en zijn vrijdag 4 december vrij.  
 
Groep 1-4 maakt er een mooi feest van in de eigen groep, met een cadeautje en leuke activiteiten.  
 
Hoe gaat het feest in groep 5-8 er dit jaar uit zien?  

• binnenkort trekken we, net als ieder jaar, lootjes. De kinderen maken thuis een surprise en een 
gedicht voor het kind dat ze getrokken hebben. 

• op 4 december mogen alle kinderen van groep 5-8 hun schoen zetten -- de school regelt een 
kleinigheidje voor alle kinderen. 

• op 5 december zullen we alle surprises uitpakken, gedichten lezen en een gezellig feestje hebben in 
de klas. 

 
Wat is dan anders? 

• Er worden in groep 5 t/m 8 geen kadootjes gekocht door kinderen/ouders -- dit omdat we beweging 
zoveel mogelijk willen voorkomen. We willen niet dat ouders en kinderen allemaal naar de winkels 
moeten om een kadootje te halen . 

• Sinterklaas en zijn pieten komen dit jaar niet op school. 

• Er is dus uiteraard geen ' binnenhaalmoment' op het schoolplein.  
 
We hopen op een leuk sinterklaasfeest!  
  

 

Nieuwbouw laatste nieuws 
De planning is nog steeds dat we medio 2021 naar de tijdelijke locatie gaan, namelijk het oude Gomarus aan 
de Eikesingel. Helaas wil het met de financiering van het project nog niet erg vlotten. De gemeenteraad 
moet nog akkoord gaan met de nieuwe begroting aanpassing bouwbudget, aangezien de gestegen 
bouwkosten ten opzicht van november 2018. De laatste berichten zijn nu dat de gemeenteraad meer tijd 
nodig heeft voor de algehele begroting van de gemeente, dus ook voor de begroting bouwbudget De Parel. 
We moeten dus nog even wachten. Daarmee is het dus nog de vraag of onze planning gaat lukken. We 
houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond de voorgenomen bouw. 


