
 

   

 

 

Nieuwsbrief 5 oktober 2022 
 

De Parel bouwt, Kapeya bouwt 

Tijdens de maandviering afgelopen maandag 

hebben we gezien dat je door te delen iets heel 

moois kunt maken.  

 

In het dorpje Kapeya in Zambia staat een prachtige 

school waar rond de1700 kinderen uit de wijde omtrek naar toekomen om onderwijs 

te krijgen en daarmee uitzicht voor een betere toekomst. Deze school is er 15 jaar 

geleden gekomen dankzij de hulp van Imena Foundation.  

 

Maar wat nu opvalt is dat uit alle dorpen kinderen naar 

de school komen, alleen de dove en blinde kinderen 

blijven achter. Zij hebben geen toekomst, want ze 

krijgen geen onderwijs en tellen niet mee.  

 

Simon en Grace, Schoolleiders van de Imena Day Primary en Secundary Scool in 

Kapeya dromen van een speciale school voor deze dove en blinde kinderen, zodat 

ook deze kinderen een toekomst hebben.  

 

Samen met Imena Foundation hebben wij het verlangen om iets te betekenen voor 

de dove en blinde kinderen in Kapeya.  

Wij bouwen een mooie nieuwe school en wat zou het mooi zijn als zij ook een school 

voor deze kinderen kunnen bouwen! 

 

Dit jaar gaan we samen met Imena Foundation verschillende acties organiseren. We 

hopen hiermee iets te kunnen betekenen voor de kinderen in Kapeya en 

omliggende dorpen en we hopen de kinderen van De Parel te laten ervaren hoe 

het is om te delen van wat ze hebben. Dat we met elkaar Gods Liefde ervaren en uit 

mogen delen. 

 

Wij hebben een werkgroep opgericht die het 

spaarproject aanstuurt, zij informeren u verder 

over het project.  

 

Acties: 

- Verkoop van zelfgemaakte Kerstkaarten 

- Voorjaars-/ kleedjesmarkt 

- Zomer… nog in te vullen  
 



 

   

 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen 

Yes, de Kinderboekenweken zijn weer van start gegaan. 

Dat wordt weer lekker lezen, voorgelezen worden en 

opdrachten doen die bij de actieboeken horen. 

 

Maar op de Parel maken we er gewoontegetrouw net 

iets meer van: 

Gister hebben we de weken ingeluid met een filmpje van 

3 leerkrachten die Pim-pam-pet spelen. Maar....  alleen 

de letter G staat maar op de draaischijf. 

De G van Gi-ga-groen, het thema van de 

Kinderboekenweek. Het gaat over de natuur en het 

milieu. 

Verder houden we een receptenspel: door de 

personeelskamer en de hal hangen foto's van 

leerkrachten die hun lievelingsrecept presenteren. 

Dat recept wordt cryptisch omschreven, dus goed 

nadenken wat juf of meester nu zo lekker vindt. 

 

We sluiten af met een boekenruilbeurs, waarbij we proberen allemaal( kids en 

leerkrachten) zoveel mogelijk in het groen gekleed te gaan. 

Over het laatste hebben jullie als ouders al een mail gehad. (Dus nog even 

rommelen op zolder voor de vergeten boeken....)  

 

Zang en dans ontbreken deze weken ook niet, vandaar onderstaande links. 

 

We hopen op fijne en gezellige weken! 
 

Lied Kinderen voor Kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY 
Introductiefilmpje kinderboekenweek:  https://www.youtube.com/watch?v=uvyQXqSsF6Y   

 

 

Open dag 12 oktober 

 

Op woensdag 12 oktober is op onze school een 

open dag voor toekomstige ouders. Wij willen 

die dag van 10-14 uur de school openstellen, 

zodat ouders op een laagdrempelige manier 

kennis kunnen maken met onze school.  

 

Heeft u buren of mensen binnen de kerk die op 

zoek zijn naar onderwijs voor hun kinderen 

waarbij Gods Woord centraal staat en waar we 

elkaar herkennen in het Evangelie van Jezus 

Christus, dan zou het mooi zijn al u hen op de 

open dag wilt wijzen.  

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
https://www.youtube.com/watch?v=uvyQXqSsF6Y


 

   

 

Belangrijke data 

• Woensdag 12 oktober Open Dag  

• Woensdag 16 november Kijk- Spreekavond 

• Schoolfotograaf 28 en 29 november 
 

 

Activiteiten voor kinderen in de herfstvakantie 

Vakantie Bijbel Week ‘Alles Andersom’ in de Arke met leuke knutselwerkjes, 

Bijbelverhalen, samen zingen en toneelspel. www.vakantiebijbelweekdrachten.nl  

 

Sportbedrijf-Smallingerland organiseert weer allerlei leuke activiteiten in de 

herfstvakantie waar de kinderen aan mee kunnen doen. Elke dag is er wel iets te 

doen, zoals atletiek, freerunnen, iSpace etc. Meer informatie over de activiteiten 

vind u op de website van het Sportbedrijf www.sportbedrijfdrachten.nl/vakantiesport    

 

Verkeersbrigadier donderdag 

Wij zoeken nog een ouder die op donderdagmiddag 15 minuten als brigadier wil 

helpen bij de oversteek van de Eikesingel.  

Veel kinderen steken bij het zebrapad de weg over, door de inzet van 

verkeersbrigadiers is het voor kinderen een stuk veiliger en zorgen we dat het verkeer 

beter doorstroomt.  

 

Parkeren bij het Ichtushûs 

Parkeren bij het voormalig Ichtushûs (naast De Parel) is niet toegestaan. In het 

gebouw is een tijdelijke opvang voor mensen uit Oekraïne, het parkeerterrein hoort 

bij dit gebouw. Hier parkeren geeft overlast voor de bewoners.  

Aan de Sportlaan, tegenover De Parel is voldoende parkeergelegenheid. Wij 

hebben toestemming van de sportverenigingen om ook hun parkeerterrein te 

gebruiken mocht de Sportlaan vol staan.  

 

Typecursus groep 6 t/m 8 

Dit jaar bieden we op school weer een typecursus aan voor de kinderen van groep 

6 t/m 8. De lessen worden na schooltijd op De Parel gegeven door een typecoach 

van de Typetuin. Standaardprijs voor de typecursus is 185 euro per deelnemer. Prijs 

met vroegboekkorting is 160 euro per deelnemer.  

 

De kinderen leren in 13 weken tijd met 10 vingers blind 

typen. Kinderen oefenen op school en thuis in de 

online leeromgeving van de Typetuin. De cursus is 

adaptief zowel qua lesopzet als -niveau.  

Als een kind snel leert, kan hij/zij binnen 8 weken klaar 

zijn, de meeste kinderen halen in een periode van 13 

tot 15 weken hun diploma.  

 

Ouders van kinderen in groep 6 t/m 8 krijgen hierover 

nog een aparte mail met informatie en de mogelijkheid om zicht op te geven.   

http://www.vakantiebijbelweekdrachten.nl/
http://www.sportbedrijfdrachten.nl/vakantiesport


 

   

 

 

Gezocht: Nieuw lid Afdelingsraad De Parel 

De afdelingsraad van De Parel is nog op zoek naar een nieuw lid.  

 

• Vind jij de identiteit van de school belangrijk en wil je hierover meedenken? 

• Zou je met nieuwe ouders willen spreken over de keuze voor De Parel?  

• Wil je weleens op bezoek in een groep en met de leerkracht in gesprek? 

 

Wordt dan lid van de afdelingsraad! 

 

Scenario’s Corona  

Met de MR is een nieuw protocol besproken voor de vier risico - niveaus van COVID-

verspreiding waar de overheid sinds enige tijd mee werkt; donkergroen, groen, 

oranje en rood. Het ministerie van OCW bepaalt welke van deze scenario’s van 

kracht is.   

De bedoeling is dat elke school voor zichzelf deze protocollen gaat inkleuren en 

daar acties aan verbindt, passend bij de richtlijnen van de overheid.  

Wanneer de overheid besluit dat een bepaald scenario in werking treedt, dan 

kunnen we snel schakelen en binnen een week op die manier werken.   

Wij zitten nu in scenario Donkergroen.  

  

Korte schets van de vier scenario's:  

Donkergroen (‘verkoudheid’)  

Geen specifieke maatregelen, anders dan de basismaatregelen omtrent hygiëne en 

gezondheid en ventilatie.  

Groen (‘griep+’)  

Extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid.  

Scholen hebben de mogelijkheid om aanvullende voorzorgsmaatregelen door te 

voeren.  

Oranje (‘continue strijd’)  

Landelijke ingrijpende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.  

Scholen nemen voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen.  

Rood (‘worst case’)  

Nog ingrijpender landelijke maatregelen om verspreiding van het virus tegen te 

gaan.  

Scholen beperken het aantal personen dat tegelijkertijd in de school aanwezig is.  

Scholen blijven open voor de helft van de leerlingen.  

  

 

 

 

 

 
 

  

 



 

   

 

Nieuwbouw 

Weer een paar prachtige foto’s van de nieuwe school. De dakbedekking is 

inmiddels gelegd waardoor het gebouw waterdicht is. Binnenkort komen de 

kozijnen. Binnen wordt al druk gewerkt aan de tussenwanden en de trap is al 

bekleed.  

 


