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Juf Joke Bisschop 25 jaar onderwijs 
Op 10 september was juf Joke Bisschop 25 jaar werkzaam in het 
onderwijs! Een mooi jubileum dat we later dit jaar nog met 
elkaar hopen te vieren. Juf Joke Bisschop is begonnen in 1985 in 
Noordhorn en na een aantal tussenposen nu al sinds 2005 aan 
het werk op De Parel.  We zijn dankbaar dat zij al zoveel jaren 
onderwijs aan kinderen mocht geven en hopen dat de Heer 
haar nog vele jaren in het onderwijs zal geven.  

 

Onderwijsinspectie rapportage 
De Parel heeft op dinsdag 17 november een thema-onderzoek 
van de onderwijsinspectie gehad. Dit onderzoek is belangrijk en 
bepalend voor schooltoezicht van de inspectie op De Parel.  
We hebben het als een positief en stimulerend gesprek ervaren 
en zijn er trots op dat de onderwijsinspectie positief kijkt naar 
het onderwijs en de ontwikkeling op onze school.  

 

De Schoenendoosactie 
 

Vorige week donderdag was het erg druk in de gang. Kinderen liepen af 
en aan om de dozen van de schoenendoosactie naar de bus te brengen.  
De actie is afgelopen en we zijn erg blij jullie te kunnen meedelen dat er 
148 dozen zijn ingeladen en dat er genoeg geld is binnengekomen om 
de dozen te versturen! Wat zagen ze er mooi uit, 
echte cadeaus! De dozen gaan naar kinderen  

in landen waar armoede heerst. 
 

Iedereen namens hen 
heel hartelijk 

bedankt! 

 
schoenendoosactie.nl 
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Voorleeswedstrijd groep 7/8 
Joelle uit groep 7 is afgelopen donderdag uitgeroepen 
tot voorleeskampioen van De Parel 2020! 
Elk jaar wordt er op De Parel in groep 7 en 8 een 
voorleeswedstrijd georganiseerd. Ook dit jaar hebben 
veel kinderen meegedaan met de voorronde in de 
eigen klas. Afgelopen donderdag was de finale met 
een heuse jury onder leiding van juf Rose en een 
showmaster in glitterjasje, meester Zoer.  
De voorleeswedstrijd wordt georganiseerd om de 
leesbelangstelling en het leesplezier te stimuleren.  
 

Coronamaatregelen  
Tot de Kerstvakantie houden we de strengere maatregelen 
rondom Corona aan die na de herfstvakantie zijn ingezet. We richten ons op het primaire proces en alles 
daaromheen doen we nu even niet. We lopen met mondkapjes, laten geen externen in school, tenzij 
absoluut noodzakelijk, vieren een sober Sinterklaasfeest, etc. We missen in dit alles het directe contact met 
ouders en alle vrijwilligers die altijd in school aanwezig waren enorm en hopen dat hier in het nieuwe jaar 
weer meer ruimte voor is.  
De studiemiddag gaat donderdag 26 november niet door. De kinderen zijn deze middag dus gewoon op 
school.  
 
Als opleidingsschool van de VIAA in Zwolle hebben wij veel stagiaires op school. Zij worden 2 dagen bij ons 
en 2 dagen in Zwolle opgeleid. I.v.m. Corona willen we geen verkeer tussen verschillende scholen, om 
overdracht te voorkomen. Stagelopen kon dus even niet. Nu de VIAA de lessen digitaal verzorgt, kunnen de 
stagiaires gelukkig weer bij ons op school komen.  
 

Klimtoestel bij het noodgebouw 
Na schooltijd zijn er ouders die hun wachtende kinderen laten spelen op het klimtoestel naast het 
noodgebouw op het schoolplein. Voor dit klimtoestel hebben we tijdens schooltijd en pauzes toezicht 
geregeld. Dit toezicht kan er na schooltijd niet van het personeel zijn. Ouders die hun kind na schooltijd 
hierop laten klimmen, dragen daar dus na schooltijd zelf de verantwoordelijkheid voor. 
 

 

 Sinterklaas vieren in de eigen klas,  
geen intocht 
Donderdag 3 december (kleuters) en vrijdag 4 december vieren we 
het Sinterklaasfeest op De Parel. Dit wijkt af van het jaarrooster, 
waardoor de kleuters woensdag 2 december niet vrij zijn. De 
kleuters vieren het feest donderdag, de rest van de school op 
vrijdag.  
 
Wij vinden het belangrijk dat het een leuk feest wordt voor alle 
kinderen. Op De Parel doen we ons best om er een racisme vrij feest 
van te maken. Bij verkleden en schminken roepen we u ook op om 
hieraan mee te werken en het te houden bij roetveegpieten e.d.. 
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Nieuwe kleutergroep na de meivakantie 
Wij zijn blij dat we op De Parel aan steeds meer kinderen onderwijs mogen geven. We zien het als 
een zegen van God dat wij op De Parel bijbelgetrouw onderwijs mogen geven en dat daardoor 
steeds meer christelijke ouders de weg naar onze school weten te vinden. Om de druk op de 
kleutergroepen aan het eind van het schooljaar te verminderen starten we bij voldoende 
aanmeldingen in mei met een nieuwe kleutergroep in de personeelskamer.  
Oproep: 
Mochten er nog Parel-ouders zijn die er wel op rekenen dat hun kleuter volgend jaar ook naar De 
Parel gaat net als hun broertje of zusje, maar nog geen Inschrijfformulier opgevraagd en 
teruggestuurd hebben, dan horen wij dit alsnog zo spoedig mogelijk van hen. Alleen ingeschreven 
kinderen kunnen we plaatsen. Je mag ons hier ook over bellen op 0512-237999. 

 

 

 
 
 
 
 
  
 


