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Open Dag 
Wij kijken terug op een mooie open dag op 27 oktober. Wij hebben een aantal 

belangstellende ouders op bezoek gehad en iets kunnen vertellen van het 

prachtige onderwijs dat wij op De Parel mogen geven!  

Ieder dit zich ingezet heeft voor deze open dag door folders te verspreiden, 
posters op te hangen, andere ouders te tippen, ouders rond te leiden etc. heel 
hartelijk bedankt! 
  
Zijn er nog mensen met jonge kinderen in uw omgeving die niet konden komen, 
ze zijn alsnog van harte welkom!  

 

Nieuws van de Sint 
Het was even spannend, maar Sinterklaas heeft dit jaar toch Nederland 
kunnen bereiken. Wat een opluchting! Nu natuurlijk hopen dat de deur 
naar het pakjesruim op tijd geopend kan worden... 
 
Op vrijdag 3 december gaan we met elkaar op De Parel het 
Sinterklaasfeest vieren. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Sint zelf langskomt. 
Helaas, vanwege alle coronamaatregelen, niet met een groots ontvangst 
zoals we gewend zijn. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken.  
 
Alle kinderen worden gewoon om half negen op school verwacht. De kleuters zijn in deze week op de 
woensdag (1 december) vrij. Op vrijdag vieren zij het feest mee en zijn om 12 uur vrij. 
 
We hopen er een gezellig feest van te maken met elkaar!  

 

Maatregelen Corona 
Nu het aantal besmettingen met Corona in Nederland oploopt en we ook bij ons op school te maken 

hebben met besmettingen onder kinderen, ouders en personeel willen we een aantal maatregelen die de 

kans op besmetting kleiner maken, opnieuw invoeren/ onder de aandacht brengen.  

 

In de groepen houden we rekening met de oplopende besmettingen door: 
-Regelmatig handen te wassen. 
-Kinderen in vaste bubbels te laten werken, om het contact in de klas te beperken.  
-Afstand te creëren tussen leerkracht-leerling, vooral in de bovenbouw.  
-Vermenging met andere groepen te voorkomen.  
-Afstand te bewaren tussen volwassenen onderling. 
-Ouder gesprekken weer online te houden.  
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U kunt ons ook helpen door: 
-Op het plein afstand te bewaren tot andere ouders 
-Bij het brengen afstand te bewaren tot de leerkrachten en niet naar binnen te gaan 
-Uw kind zoveel mogelijk zelfstandig van de auto/ fiets het plein op te laten gaan. 
-Niet op het plein te blijven, maar na brengen/ halen zo snel mogelijk weer te vertrekken.  
- Bij klachten van (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts) van uw kind de beslisboom van het RIVM te 
volgen. Wij waarderen het als een kind met klachten thuisblijft en ons advies is om kinderen bij klachten te 
laten testen.  
  

 Studiedag 29 november 
Op maandag 29 november staat een studiedag gepland. De kinderen zijn 

die dag vrij.  

Wij volgen met het team een cursus Lesson Study van Cedin, gericht op 

samenwerking bij het voorbereiden van de lessen, doorgaande leerlijn 

en het geven/ontvangen van feedback.  

 

Op 29 oktober hebben wij ook een studiedag gehad. Op deze dag 

hebben wij met elkaar gesproken over onze missie en visie. De vragen 

‘Waar staan we voor’ en ‘Waar gaan we voor’ stonden hierbij centraal. 

Dit gaf mooie gesprekken over onze passie voor het onderwijs aan de 

kinderen, de identiteit die wij in ons werk willen uitstralen en de dromen 

voor de toekomst! 

Het middagdeel was gericht op teambuilding/ kennismaking.   

 

 

Kinderen vrij i.v.m. verhuizing! 
Bouwbedrijf Zetstra heeft al veel gedaan in onze tijdelijke locatie aan de Eikesingel 62. De trappen zijn 

veiliger gemaakt, het gymlokaal heeft een nieuwe vloer gekregen, wanden zijn geplaatst, plafondplaten 

vervangen, elektriciteit aangepast etc. De komende weken worden nog 

hekken geplaatst en het plein uitgebreid.  

Wij denken nog na over een moment dat u voor de vakantie vast een kijkje 

kunt nemen aan de Eikesingel, om op die manier voor een aantal kinderen de 

spanning van de verhuizing weg te nemen.  

 

In de vorige ParelPost kon u al lezen dat wij 23 en 24 december (donderdag 

en vrijdag voor de Kerstvakantie) gaan verhuizen.  
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De kinderen zijn dan 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 hier t.z.t. verder over 

geïnformeerd.  

 

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

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

 

Fietsverlichting 
Met het ingaan van de wintertijd fietsen de kinderen vaak weer in het donker naar school. Om goed 

zichtbaar te zijn in het verkeer is goede verlichting belangrijk. Gaat uw 

kind op de fiets naar school, wilt u de fietsverlichting dan controleren en 

als het nodig is repareren/ vervangen?  

 

Personalia 
Marieke Oevering 
Vier weken geleden kregen wij het ernstige bericht dat juf Marieke Oevering ziek is. Bij haar is borstkanker 
geconstateerd. Inmiddels is de behandeling gestart en hebben wij voorlopig afscheid van haar moesten 
nemen, omdat ze tijdens de behandeling niet op school kan zijn. Marieke Oevering werkt als 
onderwijsassistent in de bovenbouw.  
  
Wij vragen uw gebed voor Marieke en haar gezin in deze moeilijke periode in hun leven. Wij weten dat God 
ons beschermd, er ook in moeilijke tijden voor ons wil zijn en genezing kan geven.  
  
In Marieke haar eigen woorden: 
We weten ons gedragen door onze Hemelse Vader. Hij omringt ons met veel lieve mensen die voor ons 
bidden.  
En dat is enorm fijn, dat voelen we heel sterk. 
Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van U HEER! 
Dit lied zit al vanaf het begin, toen ik de diagnose kreeg, in mijn hoofd.  Hij is erbij, vast en zeker. 

 

 

Nieuwe collega’s op De Parel: 

Johan de Boer 
Mijn naam is Johan de Boer. Sinds kort ben ik de nieuwe conciërge op de Parel.  

Ik ben getrouwd met Margriet en samen hebben wij drie kinderen. Kim, Levi en 

Sara. Kim gaat al naar het voortgezet onderwijs en Levi en Sara zitten op de Parel. 

Margriet is op dit moment zwanger en aankomende januari hopen wij ons vierde 

kindje te ontvangen.  

Klussen en tuinieren zijn dingen die ik heel erg leuk vind om te doen. Verder mag 

ik af een toe graag een hengeltje uitgooien en ben ik gek op stripboeken. Je zult 

mij vast een keertje tegenkomen op school. Spreek mij gerust een keertje aan.  

 

Groet, Johan 
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Hanneke Dam 
Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik als onderwijsassistente te vinden in de 

onderbouw.  

Mijn naam is Hanneke Dam en ben afgelopen september getrouwd, verhuisd naar 

Friesland, en woon nu samen met mijn man in Damwâld.  

Voorheen werkte ik ook als onderwijsassistente op een basisschool en nu mag ik dit 

werk voortzetten op De Parel. Het is mooi en fijn om op christelijke school te mogen 

werken. De kinderen vertellen over de Heere Jezus, ze mee te geven voor de toekomst 

wat belangrijk is. Wij zijn door Hem geschapen, en ieder kind is daarom uniek. Daarin 

kan ik als onderwijsassistente veel voor de leerlingen betekenen. De leerlingen helpen 

met nieuwe dingen leren, zich te ontwikkelen, hun eigen talenten te ontdekken. En daarbij zorgen voor een 

veilige en gezellige sfeer, waarin een kind zich helemaal veilig voelt. Ik ben benieuwd hoe het op De Parel is, 

en ik zie er erg naar uit om te gaan beginnen.  

 

Mane Bejanian 
Beste ouders,  
Mijn naam is Mane Bejanian en ik ben 27 jaar oud. Samen met mijn man 
Narek en kinderen Sara en Daniel wonen wij in Drachten. Vanaf 1 December 
mag ik beginnen als onderwijsassistente op de Parel. Hier heb ik onwijs veel 
zin in en ik ben erg dankbaar voor deze mooie kans.  
 
In 2011 heb ik mijn opleiding onderwijsassistent afgerond en ben daarna aan 
de slag gegaan op de kinderopvang. Ik miste de contact en het stukje 
onderwijs op de basisschool enorm. Toen ik mijn dochter Sara naar de Parel 
bracht en mij ging verdiepen in de missie en visie van de school, merkte ik dat ik hier enorm achter sta.  
 
Vanaf 1 December zal ik op de maandag, dinsdag en woensdag in de bovenbouw de groepen assisteren. 
Samen met het prachtige team van de Parel hoop ik de liefde van God door te geven aan de kinderen en op 
een leuke, leerzame manier hun te helpen in hun leerweg op de basisschool. Ik heb er enorm veel zin en kijk 
ernaar uit om jullie en de kinderen te leren kennen.  

 
Koen vd Molen 
Even voorstellen… 
 
Hallo, mijn naam is Koen van der Molen, ik ben 19 jaar, en woon in Drogeham.  
Voordat ik volgend jaar naar de Pabo ga, kom ik een jaar bij jullie op school werken als 
onderwijsassistent. Naast mijn grootste hobby; onderwijs, heb ik nog een paar dingen die ik 
erg leuk vind om te doen. Ik speel bijvoorbeeld cornet bij brassband de Waldsang in 
Buitenpost, en zit ik op voetbal in het eerste elftal van v.v. Drogeham.  
Ik heb erg veel zin om jullie te leren kennen, en hopelijk tot snel! 

 

 

Cool Classic Concert tour 
In de afgelopen twee weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een workshop 

gekregen van het Frysk Jeugd Orkest. In deze groepen heeft de dirigent van het 

orkest lesgegeven over muziekinstrumenten en het orkest, daarbij heeft hij ook 

instrumenten laten horen.  
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Zaterdag 27 november is er in De Lawei een concert van het 

Frysk Jeugd Orkest. De kinderen hebben gratis een entreekaart 

gekregen en mogen ook gratis een begeleider meenemen.  

De bedoeling van dit concert is ook om de kinderen kennis te 

laten maken, met de muziekinstrumenten in een orkest. De 

instrumentalisten zullen er alles van vertellen.  

 

Hebt u wel eens gedacht of muziekles of het leren spelen van 

een instrument iets voor uw kind is, dan is dit zeker een 

aanrader, want dat is mee het doel van dit concert!  

Op deze avond kunt u kennismaken met allerlei muziekinstrumenten. Het belooft zeer interessant te 

worden en de kinderen hebben al geoefend om met een muziekstuk mee te doen. Ze hebben namelijk door 

te klappen al een ritme ingestudeerd (body percussie).  

 
Op zoek naar Paddenstoelen! 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben een veldles gehad van de Naturij. 

Het was erg leuk en leerzaam.  

Met elkaar op pad en in het bos aan de slag met allerlei opdrachten over 

de vele verschillende paddenstoelen die er te vinden zijn.  

Een vrijwilliger van 'De Naturij' heeft ons hier vol enthousiasme bij 

geholpen.  

Wonderlijk om ook zo Gods zorgende hand in de schepping te mogen 

ontdekken! 

 


