
 

 

Nieuwsbrief 27 januari 2022 
 
Van de directie 

Inmiddels werken wij al 3 weken in ons tijdelijke gebouw aan de Eikesingel. 

Zondagavond 9 januari is de geplande bidstond niet doorgegaan, maar hebben we 

u gevraagd thuis te bidden en een zegen te vragen over het onderwijs in ons 

nieuwe gebouw. Wij zien dat de Heer ons zegent en zijn dankbaar voor wat Hij ons 

geeft; kinderen die met plezier naar school gaan, veel ruimte, de Bijbelverhalen die 

verteld worden, groei in ontwikkeling bij kinderen, hulp wanneer het even niet lukt, 

enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistenten, betrokken ouders etc.  

 

Loof de HEER, want hij is goed, 

eeuwig duurt zijn trouw. 

1 Kronieken 16:34 

 

Het oude gebouw aan de Langewyk wordt zo snel mogelijk gesloopt, zodat gestart 

kan worden met de nieuwbouw.  

 

Verkeer 

Het gaat goed met de verkeersveiligheid rondom De Parel. Afgelopen maandag 

hebben we met de verkeersdeskundige van gemeente Smallingerland de situatie 

bekeken en geëvalueerd. Veel ouders gebruiken de parkeergelegenheid aan de 

Sportlaan, de oversteek m.b.v. verkeersbrigadiers verloopt veilig, de kiss en ride 

strook wordt veel gebruikt, kinderen op de fiets 

bereiken via de achterkant veilig het plein.  

 

Nog een paar aandachtspunten: 

- Bij gebruik Kiss en Ride graag zover mogelijk 

doorrijden om uw kind uit te zetten. 

- Niet parkeren/kinderen uitzetten op de 

kruising Burmanialaan 

- De wijk achter school is een 30 km-zone!! 

- De wijk zoveel mogelijk verlaten via Gauke 

Boelensstraat 

 

Nieuwe maatregelen Corona 

Deze week zijn de nieuwe Coronamaatregelen met 

een aantal versoepelingen bekend gemaakt en 

ook via de mail gedeeld. Wij zijn blij dat kinderen nu 

niet meer voor langere tijd in quarantaine hoeven 

en veel onderwijs missen.  

Wel merken we ook op De Parel dat het aantal 

besmettingen oploopt. We vragen u dus alert te zijn. 

Hiernaast de maatregelen nog eens op een rij. 



 

 

 

 

  

Belangrijke data 

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

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

-14 en 16 februari Kijk- Spreekavonden  

 

Teamcursus Lesson Study 

Als team van De Parel volgen we dit jaar de cursus Lesson Study. Donderdagmiddag 

10 februari is onze 2e online bijeenkomst.  

Doel van de cursus is   dat de leerkrachten volgens de onderzoekscyclus 

(onderzoeksvraag opstellen, literatuur vinden en interpreteren, data verzamelen en 

bestuderen etc.) een effectieve aanpak ontwikkelen gericht op het oplossen van 

een onderwijsprobleem van hun leerlingen.  

 

In groepjes onderzoeken leerkrachten hoe een onderwijsprobleem van de leerlingen 

aangepakt kan worden. De leerkrachten verkennen samen het probleem en 

ontwerpen gezamenlijk een onderbouwde 

onderzoeksles gericht op het oplossen van 

het onderwijsprobleem. 

Vervolgens geeft een van de leerkrachten 

de les en observeren de andere groepsleden 

ter plekke hoe de leerlingen reageren op de 

les. Met wat ze ontdekken gaan de 

leerkrachten hun aanpak verbeteren en 

deskundigheid vergroten.  

 

Het wordt een interessante studiemiddag! 

 

 

Ouderportaal Parnassys 

In januari zijn de kinderen getoetst voor het 

leerlingvolgsysteem (Cito). De resultaten kunt u vanaf 

volgende week inzien op het ouderportaal van 

Parnassys, tenzij de toetsen door ziekte nog niet 

helemaal af zijn. www.ouders.parnassys.net  

Op de kijk- spreekavonden van 14 en 16 februari worden o.a. de resultaten met u 

besproken.  

 

Aanmelden broertjes/ zusjes 

We hebben kinderen op school van wie het broertje of zusje nog niet aangemeld is. 

Hierin moet u zelf actie ondernemen, inschrijven gaat niet automatisch. U kunt via de 

mail aangeven dat u nog een zoon of dochter aan wilt melden, ik stuur u dan een 

aanmeldingsformulier waarmee hij/zij ingeschreven kan worden.  

http://www.ouders.parnassys.net/


 

 

 

 

Ouderbijdrage 

Via NoorderBasis zal binnenkort de vrijwillige ouderbijdrage geïnd worden. 

Dat gaat via Wis Collect www. wis.nl. Het bedrag is € 45,00 per gezin. 

 

De ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor excursies, uitjes, vieringen, afscheid 

leerlingen, schoolactiviteiten en speeltoestellen.  

Zie schoolgids blz.18 

 

 

Personalia 

Wij hebben afscheid genomen van juf Vredeveld en juf vd Zee.  

Juf Vredeveld was hier tijdelijk als onderwijsassistent aan het werk en gaat nu als 

leerkracht aan de slag in Schildwolde.  

Juf vd Zee heeft uitbreiding gekregen op een andere school waar zij werkt in het 

voortgezet onderwijs.  

Beiden geven ze aan met veel plezier op De Parel gewerkt te hebben. Wij wensen 

hen Gods Zegen in hun werk met de kinderen.  

 

Vanaf 1 maart start er een nieuwe instroomgroep, de Vlindergroep. Hanneke Bijker 

en Laura Visser zijn de leerkrachten van de Vlindergroep. Laura stelt zich hieronder 

even voor.  

 
Ik ben Laura Visser en vanaf maart zal ik werkzaam zijn op De Parel! Oorspronkelijk kom ik van de 
Veluwe, maar voor mijn studie woon ik nu in Groningen en momenteel ben ik bezig met het afronden 

van de Academische Pabo. 
Op de woensdag en donderdag sta ik voor de instroomgroep die na de 
voorjaarsvakantie start.  
Het lijkt me heel leuk om te werken met de allerjongste kinderen en hen 
te begeleiden bij deze belangrijke stap: voor het eerst naar de 
basisschool! 
Ik vind het belangrijk ervoor te zorgen dat kinderen met plezier naar 
school gaan. Ik kijk er dan ook erg naar uit om deze jongste kleuters 
wegwijs te maken op school, hen te stimuleren in hun ontwikkeling en 
hen de verhalen uit de Bijbel te vertellen.  

 
 

 

 

 

 

 

 


