
 

   

 

 

Nieuwsbrief 1 september 2022 
 

 

Jaarthema ‘FEEST VOOR DE HEER’ 

 

Bij onze maandopeningen en vieringen tijdens het 

schooljaar 2022-2023 is het thema: Feest voor de Heer.  

 

Als christenen zijn we gewend om tot eer van onze Heer 

een aantal christelijke feesten te vieren: Kerst, Pasen, 

Hemelvaart en Pinksteren. We denken dan aan de 

geboorte van Jezus, Zijn sterven en opstanding uit de 

dood, de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van 

de Heilige Geest.  

Dit jaar gaan we in de Bijbel lezen dat er nog meer feesten gevierd werden. We 

leren over de betekenis van deze feesten en hoe de Israëlieten dit vierden. De 

feesten laten ons zien hoe de Heer steeds voor het voortbestaan van Zijn volk heeft 

gezorgd. Ook leren we van de feesten dat we ons voor moeten bereiden op Zijn 

komst.  

 

Afgelopen maandag bij de jaaropening ging het over 

het Bazuinenfeest. Met de Sjofar (ramshoorn) worden 

de Israëlieten opgeroepen om zich klaar te maken. 

Minne Boelens (man van juf Boelens) heeft voor ons op 

de Sjofar geblazen. Het lied ‘Blaas op de Sjofar’ vertelt 

heel mooi over dit Joodse feest. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPFUj1CHK5Q  

 

 

 

 

1 Thessalonicenzen 4: 15-17 

Dit heeft de Heer Jezus mij verteld: Voordat Hij komt zal er 

een teken gegeven worden. De belangrijkste engel zal 

roepen en Gods bazuin zal klinken. Op dat moment komt 

de Heer Jezus uit de Hemel.  

 

Receptenboek: 

Elk gezin heeft een receptenboek gekregen. Bij elk feest 

staat een passend recept dat met elkaar gemaakt en 

gegeten kan worden! 

 

Een fijn jaar toegewenst, waarin we samen feesten mogen 

vieren voor de Heer en uitzien naar Zijn wederkomst. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPFUj1CHK5Q


 

   

 

 

Nieuw personeel op De Parel: 

Wij hebben twee nieuwe collega’s op De Parel. Tirza Hoornstra komt ons team als 

onderwijsassistent versterken en Nadie Vredeveld als leerkracht van groep 1/2. 

Hieronder stellen zij zichzelf aan u voor.  

 

Tirza Hoornstra: 

Ik ben Tirza Hoornstra, nu nog woonachtig in Oudehaske, 

46 jaar oud, dochter, zusje, moeder, baasje, kunstenares, 

poëet, schrijver, en ook bevlogen onderwijsassistent.  
 

Al meer dan 15 jaar werk ik als onderwijsassistente. Een 

bewuste keus voor dit vak en heb de opleiding dan ook 

nog op latere leeftijd gevolgd en afgerond.   

 

Een vertrouwensband opbouwen met de kinderen staat op 

nr 1 bij mij, vandaar uit kunnen we gaan werken aan 

zelfvertrouwen en kan ik ze ondersteunen in het leren. Ik 

ben ervan overtuigd dat een kind altijd wil leren en zoek 

een manier dat klopt bij het kind. Ieder kind heeft talenten die tot bloei behoren te 

komen. Met kennis aandacht en liefde hoop ik mee te helpen die te ontdekken 

 

Naast mijn werk als OA schrijf ik veel, kinderverhalen, blogs en gedichten voor o.a. 

"Wij zijn Lume" een Christelijk online vrouwenplatvorm en schilder ik abstracte en 

figuratieve landschappen vrijwerk en ik doe schilder ook wel in opdracht. En 

exposeer mondjesmaat. Ik ben ook helemaal in mijn element wanneer het creatieve 

samenkomt in het werk op school. 

 

Nadie Vredeveld: 

Ik woon sinds kort in Leeuwarden en ik werk dit schooljaar vijf dagen op 

de Parel, heerlijk! 

Van maandag tot en met donderdag werk ik in de olifantengroep 

(groep1/2d) en vrijdag mag ik de juf van groep 3a zijn. Ik geniet enorm 

van het werken met jonge kinderen en de creatieve vrijheid die je hebt 

om de kinderen te leren hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Op 

naar een fijn schooljaar!  
 

 

 

Belangrijke data 

• Donderdag 8 september informatieavond 

• 14 t/m 16 september kamp groep 8 

• Vrijdag 30 september studiedag team, kinderen de hele dag vrij 

 

 

 



 

   

 

 

Verkeer rond De Eikesingel 

Bij het halen en brengen van kinderen is het vaak enorm druk rondom De Parel. Wij 

zitten aan een hele drukke weg, aandacht voor de veiligheid van de kinderen is dus 

heel belangrijk.  

Vorig schooljaar hebben we hier verschillende maatregelen voor Ook voor dit 

schooljaar roepen wij u op om de aanwijzingen te volgen.   

 

Hoe kun je bijdragen aan een veilige schoolomgeving?  

• Wanneer het kan, kom dan op de fiets of lopend naar school.  

• Als je met de fiets komt, gebruik de fietsenstalling. Houd de stoep vrij voor 

voetgangers.  

• Kom je toch met de auto, houd j aan de gewenste rijrichting en parkeer op 

de parkeerplaats aan de Sportlaan 

• Houd je aan de regels en zorg dat de verkeerssituatie overzichtelijk blijft, ook 

voor kinderen.  

 

Afspraken Kiss&Ride zone om de doorstroom goed te laten verlopen: 

• Benader de Kiss & Ride vanaf de Eikesingel 

• Rijd zo ver mogelijk door naar voren, weg van de Eikesingel 

• Kind uit laten stappen 

• Weer rustig doorrijden 

• Bij het ophalen van de kinderen zijn dit extra stopplaatsen (geen 

parkeerplaatsen) 

 



 

   

 

 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

De TSO is eerst gestart met vaste vrijwilligers. Dit doen we de eerste 3 weken, daarna 

gaat het nieuwe rooster in. Het rooster wordt deze week gemaakt. Ouders die 

gekozen hebben voor optie 2, vijf keer pleinwacht lopen, worden ingeroosterd (zie 

schoolgids blz. 24). Elke dag lopen we met 4 vaste vrijwilligers en twee ouders.  

 

 

Hoofdluis 

Op blz. 23  van de schoolgids staat dat we na elke vakantie de hoofden van de 

kinderen controleren op hoofdluis. Dit gebeurt normaal gesproken door een team 

van vrijwilligers.  

Door de Corona pandemie is er het afgelopen jaar niet op school gecontroleerd en 

nu is het ook verstandig dit nog niet weer te doen, omdat je het virus gemakkelijk 

kunt verspreiden. Wij hopen de controles later wel weer op te pakken, omdat we 

hebben ervaren dat we hierdoor minder kinderen met hoofdluis op school hebben.  

 

Bij dezen wil ik jullie oproepen om zelf de kinderen regelmatig op 

hoofdluis te  controleren, om een uitbraak op school te voorkomen. 

Heeft uw kind last van hoofdluis, dan kan het na behandeling weer 

op school komen. Graag ontvang ik hierover wel bericht, zodat ik de 

groep in kan lichten.   

 

 

Sociaal Emotioneel Leren, methode Kwink  
In een vorige ParelPost hebben we al geschreven over 

onze nieuwe methode voor Sociaal emotioneel leren 

Kwink.  

Nu is de zomervakantie weer voorbij en hebben we een 

nieuwe start gemaakt. Hopelijk hebben jullie en jullie kind(eren) genoten van een 

ontspannen tijd.  

En nu? Klaar voor de start? Voor een nieuw schooljaar waarin jouw kind belangrijke 

vaardigheden leert. Rekenen, lezen, schrijven. Inzicht krijgen in de wereld om hen 

heen. Over onze samenleving met alle kansen, uitdagingen en spanningen die 

daarbij horen.  

Thuis en op school bereiden we de kinderen daarop voor. Niet alleen met reken- en 

taalvaardigheden, maar ook door hun persoonlijke ontwikkeling zo goed mogelijk te 

begeleiden. Dat doen we met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. 

Kwink werkt aan een stabiele, veilige en sterke groep waarin ieder kind zichzelf kan 

zijn. Dat is immers voorwaardelijk om goed te kunnen leren. 



 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwink thuis  

Je kunt ook thuis met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Meer 

achtergrondinformatie over sociaal- emotioneel leren lees je in de  

achtergrondartikelen in het Kwink magazine: 

www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine  én het speciale 

oudermagazine: www.kwinkopschool.nl/oudermagazine  

 

Voor elk gezin krijgt het oudste kind een koelkastposter mee naar huis, 

gebruik die  om thuis ook eens over de lesonderwerpen te praten.  

 

Nieuwbouw 

De bouw van onze nieuwe school gaat voorspoedig. De buitenwanden zijn al 

dichtgezet en geïsoleerd en de luchtkanalen voor een groot deel aangebracht. In 

de komende twee weken wordt het dak afgestort en de dakbedekking gelegd. Het 

belooft een prachtige school te worden!  

http://www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine
http://www.kwinkopschool.nl/oudermagazine

