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Deze mooie foto kon afgelopen week gemaakt 
worden en kreeg ik van een ouder. 
De regenboog, het teken van Gods trouw stond 
over de school en herinnert aan het verbond dat 
God met ons gesloten heeft! 
 

‘En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende 
generaties het teken zijn van het verbond tussen 

mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik 
plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken 

zijn van het verbond tussen mij en de aarde.’ 
Genesis 9: 12 en 13 

 
 

 
 

Open dag 
Op woensdag 27 oktober zetten wij onze deur open voor 

ouders die belangstelling hebben voor onze school. Zij zijn 

welkom om de school te bekijken en de sfeer te proeven.  

 

Kent u mensen in uw buurt of kerk die opzoek zijn naar 

onderwijs waar het evangelie van Jezus Christus centraal 

staat, zou u hen dan willen attenderen op onze open dag?! 

 

Later in het jaar hopen wij een open lessen dag te houden, 

zodat u ook eens mee kunt kijken in de groep van uw kind.  

 

Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’ 
Vorige week maandag zijn we gestart de Kinderboekenweken. 
Het werd ingeluid met een filmpje tijdens de maandviering. 
Een maffe kok maakte heerlijk lettersoep, waarna er op een etensbord te lezen was: ‘lekker lezen!' 
Nou dat hebben we gedaan hoor. 
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De 3 actieboeken waren: 
Oppasser voor een dag 
Dokter Domoor 
De geheime operatie. 
 
's Middags hebben we een vossenjacht 
gehouden. 
10 ouders waren verstopt rond school, verkleed 
als een beroep. Er was bv een hondentrainster 
met echte hond, een schilderes en een 
glazenwasser. Die was moeilijk te vinden, want ze 
stond bij haar eigen huis de ramen te zemen! 
De kinderen hebben genoten!  
De kleuters mochten die maandag verkleed op school komen. 
  
Verder hadden we elke dag een gemaskerde lezer. 
8 meesters en juffen (elke dag 1) lazen verkleed voor. 
Ze dragen een zonnebril, hoed of staan achter een boom. 
Kunnen de kinderen raden welke juf of meester het is? 
Grote hilariteit natuurlijk. 

  
Vrijdag 15 oktober sluiten we als school de weken af op het lesplein. 
We maken daar bekend welke groep de meeste verklede lezers geraden 
heeft. 
Ook zingen we liedjes rond de Kinderboekenweken. 
 
Al met al een geslaagd project waar leerkrachten en kinderen van 
genoten hebben! 

 

Maatregelen Corona 
Vanaf 25 september zijn de maatregelen i.v.m. Covid-19 in Nederland versoepeld en is de 1,5 meter regel 

afgeschaft. Op De Parel willen we ook steeds meer maatregelen loslaten, maar zijn we tegelijk nog wel 

voorzichtig, omdat we ook zien dat de besmettingen weer oplopen en een aantal scholen zelfs weer sluit 

door meerdere besmettingen in verschillende groepen.  

 

Na de herfstvakantie gaan we uit van de volgende regels:  

• Ouders zijn op uitnodiging welkom in school voor bijvoorbeeld gesprekken, kijk 
ochtenden e.d.  
• Ouders zijn weer welkom op het plein, we hebben geen vaste looproutes meer.  
• Bij klachten van (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts) van uw kind volgt u de 
beslisboom van het RIVM.  
• Meldingen ’s morgens voor de leerkracht graag via Parro!   
• De groepsleerkracht van groep 1 t/m 4 staat vanaf 8.20 uur klaar om uw kind op te 
vangen. De kinderen gaan nog steeds via de nooddeur naar binnen, zodat de leerkracht 
de leerlingen kan ontvangen en tegelijk zicht houden op de klas.    
• Groep 5-8 staan om 8.25 uur in de rij en worden door de eigen leerkracht 
meegenomen naar binnen.   

  

  



 
3 

 

Studiedag 
De studiedag voor het team is verplaatst naar vrijdag 29 oktober. De kinderen zijn die dag vrij.  

Wij gaan die dag met elkaar in gesprek over onze visie op onderwijs en een leuke invulling gericht op 

teambuilding/ kennismaking.  

 

Kinderen vrij i.v.m. verhuizing! 
Het is bijna herfstvakantie en na de herfstvakantie  gaan verschillende bedrijven aan het werk om het 

gebouw en het plein aan de Eikesingel klaar te maken voor onze kinderen! De verhuizing naar de tijdelijke 

locatie komt dus steeds dichterbij! 

 

Op 23 en 24 december (donderdag en vrijdag voor de 

Kerstvakantie) staat de verhuizing gepland.  

De kinderen zijn twee dagen vrij, zodat er ruimte is om alle 

spullen te verhuizen en de lokalen klaar te maken. In het 

nieuwe jaar starten we op maandag 10 januari aan de 

Eikesingel 62. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd. 

 

Groep 1 en 2: woensdag 22 en donderdag 23 december vrij 

Groep 3 t/m 8: donderdag 23 en vrijdag 24 december vrij 

 

 

Op tijd op school 
Weest niet op tijd, maar wees vroeg! 

De lessen op De Parel beginnen om 8.30 uur. Dit doen we het liefst met alle kinderen.  

Het valt ons op dat er dagelijks kinderen te laat op school komen. We spreken van ongeoorloofd te laat 

komen als een kind zonder geldige reden - bijvoorbeeld huisartsbezoek/tandartsbezoek - te laat in de les is.  

 

Het is vervelend als leerlingen te laat komen omdat het de les verstoort, maar het gaat vooral ten koste van 

kostbare onderwijstijd. Zij missen een deel van de les. Vaak te laat komen zorgt zelfs voor achterstand. 

 

Wij willen u oproepen om op tijd op school te zijn. De kinderen van groep 

1-4 kunnen vanaf 8.20 uur al naar binnen, voor de bovenbouw gaat de 

eerste bel om 8.25 uur, zodat de lessen echt om 8.30 uur kunnen starten.  

 

Herkent u zichzelf in de ouder die zich vaak nog moet haasten om de 

kinderen op tijd binnen het hek te krijgen? Een goede tip/ truc die ik 

tegenkwam om voortaan de eerste bel niet te missen.. “Wees niet op tijd, 

wees vroeg” 

Kinderen die 5 of 10 minuten voor de eerste bel op het schoolplein zijn 

hebben de rust om nog even te spelen of andere kinderen te spreken. Dat 

is een mooie start van de schooldag.  

 

 

 

 

 



 
4 

 

Kijk- spreekmoment donderdag 28 oktober 
Donderdagmiddag/ avond van 28 oktober is er de mogelijkheid om de leerkracht(en) van uw kind te 

spreken. Dit contactmoment is op inschrijving, omdat de kennismakingsgesprekken net zijn afgerond en de 

meeste ouders reeds met de leerkrachten gesproken hebben. In Parro zet de leerkracht een aantal 

tijdvakken open waarop u zich t/m dinsdag 26 oktober in kan schrijven.  

Op 14 en 16 februari is er opnieuw een kijk- spreekavond, dan verwachten we alle ouders te spreken.  

 

 

Groep 3 en 4 naar De Cuynder 

 
Woensdag 6 oktober zijn wij als groepen 3 en 4 op excursie geweest naar tuinderij De Cuynder. Daar ging 
groep 4 op onderzoek in het bos en groep 3 had allerlei activiteiten in en rond de boomgaard. We leerden 
hoe er gaatjes in de hazelnoten kwamen, zagen allerlei paddenstoelen, smikkelden van de heerlijke 
appelmoes genoten van al het moois in de natuur. 
Omdat groep 3 al over het bos werkte en groep 4 dit na de vakantie gaat doen paste deze excursie daar 
natuurlijk super goed bij. Wat was het ook fijn dat er ouders mee konden om te helpen! 

 

 


