
 

   

 

 

Nieuwsbrief november 2022 

 

 
 

Dankdag voor Gewas en Arbeid 

In Leviticus 23: 39-43 krijgen de Israëlieten de opdracht 

het Loofhuttenfeest te vieren. Vorige week hebben we 

er tijdens de maandviering bij stilgestaan.  

Het Loofhuttenfeest is een oogstfeest. Tijdens dit feest 

verblijven de Israëlieten de hele week in een loofhut om 

te laten zien dat ze in elke situatie op God vertrouwen. 

Het herinnert hen aan de tijd toen de Israëlieten in 

tenten woonden en de Heer hun elke dag eten gaf.  

Tijdens het feest eten de Israëlieten in de loofhut en 

zingen het Hallèl. Dat is een joods gebed uit psalm 113 – 

118 en betekent ‘loof’ of ‘prijs’.  

 

In verschillende kerken is een Dankdag voor 

Gewas en Arbeid gehouden, hier hebben we op 

school ook aandacht aan gegeven of over 

gewerkt.  

We zijn God dankbaar om wie Hij is en voor de 

zegen die we van Hem mogen ontvangen. Wij 

bidden of we tot zegen mogen zijn voor de 

kinderen, de mensen om ons heen en de wereld 

waarin wij leven.  
 

 

 

 

Seksuele vorming 

Sinds januari 2013 geldt de plicht voor het primair onderwijs om in het lespakket 

aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Onze visie op seksuele 

vorming staat verwoord in de schoolgids paragraaf 3.06.  

In kerndoel voor het basisonderwijs 38 en 41staat beschreven wat de leerlingen aan 

het einde van de basisschool moeten weten op het gebied van seksuele vorming.  

 

In de klas moet seksuele vorming dus een plekje hebben. Wat er besproken wordt, 

moet natuurlijk wel passen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Het is soms 

best lastig te bepalen wat wanneer besproken moet worden.  

 

Afgelopen week heeft NoorderBasis voor alle medewerkers een studiemiddag 

georganiseerd over dit onderwerp waarin we door twee professionals meegenomen 



 

   

 

zijn in de seksuele ontwikkeling van kinderen passend bij hun leeftijd en hoe we op 

school vorm en inhoud kunnen geven aan de lessen.  

De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ gebruiken wij op De Parel bij de lessen seksuele 

vorming. Denk aan lessen over zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen en 

weerbaarheid.  

Ook bij natuuronderwijs en lessen sociaal emotioneel leren komen deze 

onderwerpen aan bod.  

 

In februari organiseren we een ouderavond over dit onderwerp. 

  

 

Kijk- Spreekmoment woensdag 16 november 

Woensdagmiddag/ avond van 16 november is er de mogelijkheid om de 

leerkracht(en) van uw kind te spreken.  

Dit contactmoment is op inschrijving. Veel kennismakingsgesprekken zijn net 

afgerond en de meeste ouders hebben net met de leerkrachten gesproken. Mocht 

u toch nog iets met de leerkracht willen bespreken dan kan dat.  

In Parro zet de leerkracht een aantal tijdvakken open waarop u zich t/m maandag 

14 november in kan schrijven.   

 

Op 14 en 16 februari is er opnieuw een kijk- spreekavond, dan verwachten we alle 

ouders te spreken.   

  

 

Vrijwillige ouderbijdrage De Parel 
Vanuit NoorderBasis krijgt u binnenkort een betaalverzoek voor het betalen van de 

ouderbijdrage voor De Parel.  

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage; toelating van kinderen is niet afhankelijk 

van het betalen van die bijdrage. Toch gaan we er wel vanuit dat alle ouders hierin 

bijdragen, om zo ook de extra activiteiten die de lessen verrijken mogelijk te maken.  

Te denken valt hierbij aan excursies, festiviteiten (christelijke feestdagen, Sinterklaas), 

afscheid leerlingen en sportactiviteiten. Schoolreisjes zijn niet in de ouderbijdrage 

opgenomen.  

 

Om deze activiteiten te kunnen betalen, vragen we een ouderbijdrage per gezin. 

De bijdrage is erg laag gehouden, €45,- per gezin.  

NoorderBasis zal deze ouderbijdrage binnenkort digitaal innen via WisCollect. 

 

 

Belangrijke data 

- Woensdag 16 november Kijk- Spreekavond 

- Schoolfotograaf 28 en 29 november 

- Sinterklaasfeest maandag 5 december 

 

  



 

   

 

Parkeer overlast 

Nogmaals aandacht voor parkeergedrag rondom de school. Veel dingen gaan al 

heel goed, zo komen veel kinderen op de fiets naar school, parkeren veel ouders 

aan de Sportlaan, wordt de Kiss en Ride strook veel gebruikt.  

 

Parkeren in de wijk achter school geeft de meeste overlast, zie ook de mail hieronder 

van een buurtbewoner: 
Wij hebben al geruime tijd last van de auto’s die ouders van jullie school parkeren voor onze 

oprit (Bouriciuslaan). Erg vervelend omdat wij op die manier niet meer fatsoenlijk onze eigen 

oprit op en af kunnen rijden. 
Ik begrijp heel goed dat ouders “snel” even hun auto willen parkeren, maar dit kan niet de 

bedoeling zijn uiteraard ;-) 

 

 
Schapenproject Armenië 2021 

Weten jullie het nog: maart 2021, 'Wees een schatje doneer 

een watje' het project waarin we geld ingezameld hebben 

voor schapen in Armenië? 

 

Al een tijd geleden.  

Helaas konden de schapen vorig jaar niet gekocht worden 

wegens corona maar dit jaar is het wel gelukt! 

 

In de bijlage de nieuwsbrief van Mensenkinderen met het 

verslag met foto's. Zo kunnen we zien dat het geld goed is 

gebruikt. De mensen in Armenië zijn er heel blij mee! 

Nogmaals bedankt 

 

  



 

   

 

 

 

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? 

Word dan lid van de afdelingsraad! 

 

Contact opnemen om aan te melden of voor meer informatie kan bij Klaas Vellema 

(voorzitter AR) of Sjoerd Venema  

 

Bijzondere activiteiten in de afgelopen weken 
Naast alle leuke en leerzame onderwerpen die bij rekenen, taal, spelling, begrijpend 

lezen, aardrijkskunde, geschiedenis enz. aan de orde komen en uitdaging bieden 

organiseren leerkrachten vaak ook andere activiteiten waarmee de kinderen zich 

ontwikkelen.  

 

Een greep uit de activiteiten die via Parro met de eigen groep zijn gedeeld: 

- Boekenruilbeurs kinderboekenweek 

- Doedag Gomarus voor groep 8 

- Clinic klimmen groep 7&8 

- Herfstwandeling groep 1&2 

- Boswandeling groep 3 

- Week van de mediawijsheid en dagje offline gr 5-8 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


