
 

 

Nieuwsbrief 6 januari 2022  
 
Van de directie 

Bij de start van het nieuwe jaar wil ik jullie Gods zegen toewensen voor 2022.  

Jezus Christus, onze redder, is mens geworden. Dat mochten wij twee weken 

geleden met elkaar vieren. Een geschenk van God dat we het Evangelie in ons 

onderwijs uit mogen dragen en door mogen geven aan de kinderen! Wij bidden dat 

God het onderwijs op De Parel ook dit jaar wil zegenen.  

 

De verlengde Kerstvakantie heeft de verhuizing naar de Eikesingel iets rustiger 

gemaakt. Leerkrachten en ouders hebben hard gewerkt om de kinderen een mooi 

plekje te geven op onze tijdelijke locatie. In Parro delen de leerkrachten foto’s en 

filmpjes met de kinderen.  

 

Zondagavond 9 januari om 19 uur hadden we een bidstond gepland om een zegen 

te vragen over ons onderwijs in ons nieuwe gebouw. Deze bijeenkomst kan i.v.m. de 

maatregelen rondom Corona niet doorgaan.  

Wij willen u oproepen om op deze tijd thuis 

met ons te bidden om zo toch gezamenlijk 

een zegen te vragen voor alle kinderen en 

de nieuwe locatie.  

Het lied ‘Vul dit huis met Uw glorie’ zouden 

we met elkaar gaan zingen in De Parel. Dit 

lied zou u nu thuis zegenend mee kunnen 

zingen “Vul deze school met Uw glorie”.  

https://www.youtube.com/watch?v=S3M-

JxqdPJU  

 

 

10 januari weer naar school! 

Wij zijn enorm blij dat we de kinderen 

maandag 10 januari weer op school mogen 

verwelkomen. Een mooie start op onze 

nieuwe locatie aan de Eikesingel 62. 

 

Vooral voor kwetsbare gezinnen en 

leerkrachten is het best spannend om weer 

naar school te gaan. We kunnen met elkaar 

zorgen dat alles zo veilig mogelijk gaat door 

ons te houden aan de richtlijnen die vanaf 

10 januari gelden (zie afbeelding):  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3M-JxqdPJU
https://www.youtube.com/watch?v=S3M-JxqdPJU


 

Belangrijke data  

-Week van 17 en 24 januari: afnemen toetsen Leerling volgsysteem (CITO) 

-Dinsdag 25 januari: schoonmaakavond gaat niet door i.v.m. verhuizing.  

-Donderdag 10 februari: Studiedag team, kinderen de hele dag vrij.  

 

 

Schooltijden  

Groep 1/2: de kinderen van groep 1 en 2 kunnen vanaf 8.20 uur door de 

hoofdingang naar binnengaan. De leerkrachten van groep 3 staan bij de 

hoofdingang om hen de weg te wijzen naar het eigen lokaal waar hun juf hen 

opwacht. Op de vloer zijn voetstapjes gemaakt die de kinderen kunnen volgen.  

 

Groep 3 t/m 8: De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven op het plein en wachten op de 

bel van 8.25 uur. Zij gaan dan in de rij staan en worden door de leerkracht 

meegenomen naar het lokaal. 

De kinderen van groep 3 en 4 zijn gewend aan een inloop vanaf 8.20 uur. Ze gaan 

nu in de rij staan, zodat zij in één keer als groep naar boven kunnen.  

 

Het is belangrijk dat de kinderen vroeg op school zijn en op tijd in de rij staan. 

Kinderen die om een goede reden later komen gaan zelfstandig naar boven.  

 

 

Verkeer Eikesingel 

Maandag komen de kinderen voor de eerste keer naar de 

Eikesingel. Wij zitten aan een hele drukke weg, aandacht 

voor de veiligheid van de kinderen is dus heel belangrijk.  

In de bijlage bij deze mail opnieuw het kaartje van Veilig 

Verkeer Nederland over de verkeersstromen rondom De 

Parel. Wij roepen u op om zoveel mogelijk te voet of op de 

fiets te komen en kinderen zelfstandig naar school te laten 

gaan! 

 

Routes: 

Voor de veiligheid willen we de kinderen zo snel mogelijk 

binnen het hek hebben. De kinderen kunnen 3 ingangen 

gebruiken om op het plein te komen.  

- De ingang bij het fietsenhok 

- De hoofdingang 

- De zij ingang aan de Burmanialaan (bij Ichtushûs) 

 

Voor de voetganger:  

Als voetganger neem je het eerste hek dat je tegenkomt 

om op het plein te komen en loopt dan over het plein naar 

de hoofdingang.  

 

 



 

 

Voor de fietser: 

Fietsers naderen De Parel vanaf 3 kanten. Zij komen allemaal door het hek bij het 

fietsenhok op het schoolplein.  

1. Kom je over de fietsbrug, dan rijd je door tot aan het zebrapad. Daar staat 

een Verkeersbrigadier die je helpt met oversteken.  

2. Kom je vanaf de Eikesingel dan ga je ook door het hek bij het fietsenhok naar 

binnen. ’s Middags helpt de Verkeersbrigadier je bij het oversteken van de 

Eikesingel.  

3. Kom je vanuit de wijk achter school, dan fiets je achter De Parel langs en gaat 

door de steeg achter de gymzaal. Je komt dan uit bij de ingang bij het 

fietsenhok.  

 

Ouders die hun kind op de fiets brengen kunnen de fiets bij het hek aan de 

Eikesingel parkeren.  

 

Voor de automobilist: 

Naast De Parel aan de Burmanialaan is een Kiss-and-Ride strook, vooral ’s ochtends 

handig om je kind uit te zetten, die kan dan meteen door het zijhek het plein op.  

 

Lang parkeren om te brengen/ halen zoveel mogelijk aan de Sportlaan tegenover 

De Parel (niet op het terrein van de sportverenigingen).  

Bij de oversteekplaats staat een Verkeersbrigadier.  

 

 

Prokino Peuterspeelzaal en Buitenschoolse Opvang 

De Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang van Prokino heeft een plek in de 

school gekregen.  De ingang voor Prokino is aan de achterkant. 

 

 

Vervoer vanaf het AZC 

Na de kerstvakantie gaan we naar De Parel aan de Eikesingel. Voor sommigen is dit 

een leuk voordeel wat betreft de reistijd, voor anderen wat nadeliger. Zo ook voor 

de kinderen uit het AZC. Voornamelijk in de winter wanneer het donker is en er slecht 

weer kan zijn, zou het voor deze ouders en kinderen fijn zijn wanneer ze met iemand 

mee kunnen rijden.  

Er zijn 3 kinderen uit het AZC die belang hebben bij een vervoers-maatje.  

Momenteel is er voor slechts 2 kinderen een gedeeltelijke oplossing. Wie zou hier nog 

meer iets in kunnen betekenen?  

 

Laat het aan mij weten via onderstaand nummer of mailadres: 

- 06-53 34 76 55  

- petravellema@gmail.com 

 

Hartelijke groet,  

Petra Vellema 

mailto:petravellema@gmail.com


 

 

 

 

Verkeersbrigadiers 

Na een korte cursus op maandag 3 januari zijn de Verkeersbrigadiers er klaar voor! 

De ouders die zich opgegeven hebben zijn gemotiveerd om vanaf a.s. maandag te 

zorgen voor een veilige oversteekplaats bij de Eikesingel.  

 

Het is gelukt om voor bijna elke dag 2 Verkeersbrigadiers in te plannen. Wij hebben 

nog voor dinsdag ochtend en voor woensdag middag iemand nodig.  


