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Hij komt eraan! 
Elke maandag beginnen wij als team van De Parel met elkaar met een Christelijke opening. Vanochtend een 

mooie opening waarvan ik de samenvatting of kern ook met jullie wil delen uit Filippenzen 4: 4-10 (vers 5 

stond in de overdenking centraal).  

 

Je zou de verzen uit Filippenzen 4 zo kunnen lezen: 

‘De Heer komt eraan. Laat daarom de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees daarom altijd 

verheugd. Laat (daarom) iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Wees over niets bezorgd, maar vraag 

God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven 

gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ 

 

Wij leven nu in een moeilijke tijd, maar we mogen erop vertrouwen dat God dichtbij is en voor ons zorgt. 

Tegelijk leven we in Adventstijd en mogen we uitkijken naar de terugkomst van onze Heer Jezus Christus!  

 

Actie voor de Voedselbank 
We zitten in de adventsperiode en we leven toe naar Kerst, in de donkere winterse periode, ook de wereld 
waarin we leven is donker. Wij mogen toeleven naar de komst van het licht van de wereld. 
 

Hoe mooi dat we dat licht ook kunnen uitstralen naar anderen. Een aantal groepen werkt deze 
adventsperiode uit het boekje ‘Straal en Schitter.’  
Afgelopen week hebben we het gehad over dat God licht geeft, familie, voedsel, vriendschap en Zichzelf. 
Samen met de kinderen hebben we gesproken over dat wij ook licht mogen uitstralen naar anderen. God 
geeft ons meer dan genoeg voedsel. Dat mogen we 
delen met anderen die niet genoeg hebben. 
Daarom willen we producten inzamelen voor 
voedselbank Smallingerland. Wij hebben een lijst 
gekregen met producten waar vooral belang bij is. 
Omdat ze vooral veel alleenstaanden hebben, heeft de 
Voedselbank belang bij kleine porties.  
 
De kinderen kunnen deze week de hele week artikelen 
mee nemen. (zie flyer) 
Deze artikelen gaan in dozen die vanaf maandagmiddag 
op beide lespleinen klaarstaan.  
We hopen natuurlijk op een geweldig resultaat waar we 

een hoop mensen blij mee kunnen maken!  

 

Alvast bedankt! 
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Nieuwe richtlijnen en zelftesten 
In Parel Post 4 hebben we de aangescherpte maatregelen gecommuniceerd n.a.v. de oplopende 

besmettingen. 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.  
 
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar 
huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 
  

Nieuwe richtlijnen die vanaf 3 december gelden:  

- Leerlingen en onderwijspersoneel met milde coronaklachten zoals verkoudheid en hoesten, kunnen 

met een negatieve zelftest naar school.  

- Voor leerlingen of onderwijspersoneel die in quarantaine zitten omdat ze in contact zijn geweest 

met een positief getest persoon, laten zich na vijf dagen testen bij de GGD. Een zelftest is daarvoor 

niet geschikt. Bij een negatieve GGD-test kunnen ook zij weer naar school.  

 

Deze week verwachten wij dat de zelftesten voor kinderen vanaf groep 6 op school afgeleverd worden. Wij 

geven de kinderen een aantal zelftesten mee naar huis, zodat zij tot de Kerstvakantie 2x per week getest 

kunnen worden.  

 

Verkeersbrigadiers gevraagd!! 
Binnenkort verhuizen wij naar de Eikesingel. De Eikesingel is een 

ontsluitingsweg van Drachten waar veel verkeer is en waar 50 km/h gereden 

mag worden. Rondom de school worden deze week hekken geplaatst, 

waardoor kinderen de weg niet op kunnen.  

 

Veel kinderen steken de Eikesingel over bij het zebrapad. Om dit zo veilig 

mogelijk te kunnen doen zijn wij op zoek naar ouders/ grootouders/ 

verzorgers die zich op willen geven als verkeersbrigadier om de oversteek 

aan de Eikesingel te beveiligen.  

De brigadiers staan van 8.10 - 8.30 uur en van 14.40 – 15.00 uur bij het 

zebrapad om de kinderen te helpen.  

Hiervoor wordt nog een opleidingsmoment georganiseerd.  

 

Als u zich op wilt geven, dan kunt u een mail sturen naar s.venema@noorderbasis.nl . Geeft u dan meteen 

aan welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Het liefst plannen wij u dan 2 keer per week in.  

 

Alvast hartelijk bedankt! 
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Schoonmaak Eikesingel 
Bij de vorige ParelPost hebben wij een oproep gedaan voor de schoonmaak 

en klussen in school i.v.m. de verhuizing. Wij hebben al heel wat reacties 

gekregen, maar we zoeken nog wat meer ouders die mee willen helpen met 

de schoonmaak.  

Door de schoonmaak zelf te doen besparen we veel geld dat we nu aan het 

onderwijs kunnen besteden. Daarnaast is het ook leuk om dit samen met 

ouders te doen! 

 
Wie zou kunnen meehelpen met schoonmaken op dinsdag 14 of donderdag 
16 december van 19.00 – 21.30 uur? 
 
Graag even bij vermelden wat je mee kan nemen voor de schoonmaak.  
Werkzaamheden: 

- Lokalen/gangen Stofzuigen 
- Deuren en kozijnen lokalen schoonmaken 
- Ramen binnenkant lokalen 

 
Voor het dweilen hebben we 2 schrobmachines gehuurd/geleend.  
 
Mail of een app naar Erik Espeldoorn 5eppies@hetnet.nl of 06-27077292 en uiterlijk 11 december krijgt u 
een reactie terug met de planning! 
Alvast bedankt namens de bouwcommissie 
 

Restyle logo De Parel 
Met de nieuwbouwplannen van onze school hebben we ook nagedacht over het logo dat op de 
gevel komt. We gaan ervan uit dat we hier een aantal jaren gebruik van kunnen maken en dan is 
dit het moment wanneer je iets wilt veranderen.  
De medewerker communicatie van NoorderBasis heeft ons geholpen om het logo te restylen. Het 
is geen nieuw logo geworden, omdat we dit logpo en de naam ‘De Parel’ nog steeds goed vinden 
passen bij waar we als school voor willen staan. Wel hebben we gekozen voor een andere 
onderregel.  
 
De kleuren van het nieuwe logo passen beter bij 
de kleuren van Noorderbasis dan ons huidige 
logo. Het plaatje is bewust sober gehouden, 
zonder de kinderen op de achtergrond. Hierdoor 
wordt de aandacht niet getrokken naar het 
plaatje, maar komt de naam 'De Parel' beter naar voren. Ook is nu beter zichtbaar dat het om een 
Parel in Gods hand gaat.  
 
De onderregel is veranderd van 'Gereformeerde basisschool' naar 'school met de bijbel'.  Hierdoor 
wordt in het logo al duidelijk waar wij voor staan, nl. wij willen onderwijs geven vanuit Gods 
Woord. Daar staat Gereformeerd natuurlijk ook voor, maar voor veel mensen is dat niet duidelijk. 
Met dit nieuwe logo hopen we uit te stralen dat iedereen die Gods Woord en het Evangelie van 
Jezus Christus centraal stelt in zijn/ haar leven en kerkelijk betrokken is, van harte welkom is bij ons 
op school.  
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Junior energiecoach 

 

In het teken van duurzaamheid biedt gemeente Smallingerland een leuk spel aan voor ouders en kinderen. 

Onderstaande informatie en de mogelijkheid om op te geven vindt u op 

https://www.juniorenergiecoach.nl/  

 

Samen plezier maken met energie 
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Junior Energiecoach 
daagt kinderen en hun gezin uit. Met proefjes, puzzels en spelletjes ontdek je waar jullie kunnen besparen. 
Je kind wordt benoemd tot Junior Energiecoach en jouw portemonnee blijft een beetje voller. Wedden dat 
jij straks ook zegt: ‘Met energie kun je lachen!’ 

 
Wat is Junior Energiecoach? 

- Spel voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun gezin 
- Startpakket per post en challenges via internet 
- Vijf weken lang, zo’n 15 tot 30 minuten per week 
- Maak kans op mooie, duurzame prijzen 
- Leer op een leuke manier over je energieverbruik 
- Goed voor onze planeet, goed voor je portemonnee 
- Op steeds meer plekken in Nederland kun je gratis meedoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan" (Rom 

13,12) 
 

https://www.juniorenergiecoach.nl/

