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Beste ouders,
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer fris en fruitig
aan een nieuw schooljaar kan beginnen. Het team heeft er in ieder geval weer
veel zin in. We gaan er met elkaar weer een leerzaam, uitdagend en vreedzaam
jaar van maken!
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Welkom
We verwelkomen alle nieuwe leerlingen op het Parelhof en natuurlijk onze nieuwe collega’s:
meester Nico, juf Jaimie, juf Sharon (LIO), juf Anouschka (LIO) en juf Stephanie (Pinkeltje)
en terug na zwangerschapsverlof: juf Manôn S. We wensen jullie allemaal een goed
schooljaar toe.
MT
De directie bestaat uit: Frieda (directeur) en Erik (locatieleider). Frieda heeft
werkzaamheden op het bestuurskantoor en Erik op de van Randwijkschool. Zij zullen dus
niet elke dag aanwezig zijn op het Parelhof. Daarom is op donderdag juf Laura aanwezig
als leidinggevende. De overige MT-leden, de intern begeleiders Marije M (4 dagen) en
Annemarie (3 dagen) zijn vaak aanwezig. Ook juf Astrid maakt als trainee schoolleider deel
uit van het MT.
Werkzaamheden
Betrokken ouders laten weten dat er werkzaamheden in de Sikkelstraat zijn op de eerste
schooldag, maandag 26 augustus i.v.m. het plaatsen van een dakkapel. Vermoedelijk
ondervindt u hier hinder van. Houd daar rekening mee.
Thema
Na de zomervakantie zijn we weer allemaal nieuwsgierig naar elkaar. Daarom starten we
zoals elk jaar met het Thema: Jij, ik, wij, samen Kindcentrum het Parelhof. We gaan met
elkaar op onderzoek; hoe leren we elkaar goed kennen; hoe gaan we het dit jaar doen met
zijn allen; welke afspraken vinden we belangrijk in onze groep?
Ouderportaal

Alle communicatie verloopt via het Ouderportaal. We hopen dat alle nieuwe ouders zich snel kunnen
aanmelden. Veel ouders maken naar grote tevredenheid gebruik van de App van ouderportaal:
http://www.basisonline.nl/app . Mocht u problemen ondervinden met het registreren, neem dan
contact op met de leerkracht van uw kind. In de digitale boekenkast kunt u planningen en de schoolgids
vinden, net als op de schoolwebsite: www.hetparelhof.nl

Facebook
Zoals u weet hebben we een Facebookpagina. Het kostte moeite om de oude naam
AkkerDijk om te laten zetten naar het Parelhof, maar dat is nu eindelijk gelukt ! 
Regels en afspraken
Wij willen de volgende regels en afspraken weer even onder uw aandacht brengen:
* De lessen op school beginnen om 8.30 uur. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd in de klas
is en u als ouder op tijd de school verlaat? Binnen=beginnen * Kiss&Go
* Mobiele telefoons mogen niet mee naar school. Als ouders goede redenen hebben om
hun kind toch een mobiele telefoon mee te geven, moeten zij daarvoor een contract
ondertekenen. Daarmee geven zij aan dat school niet aansprakelijk wordt gesteld voor
verlies of diefstal. Als u zo een contract al hebt ondertekend, hoeft u dit niet nog een
keer te doen.
* Fietsen horen in de fietsenrekken. Niet los op het schoolplein.
* Op het schoolplein mag er niet gefietst worden; vooral niet door ouders…
* Als u uw kind komt ophalen, kunt u op het schoolplein wachten, zodat uw kind u goed
ziet staan. Niet voor de ramen wachten a.u.b.
* Niet roken en geen honden in de buurt van het schoolplein.
* Wij zijn een gezonde school. Geeft u uw kind de schooldopper mee? We drinken water
en zelf gefruit water of halfvolle melk. Als pauzehapje fruit of groente en graag zorgen
voor een gezonde lunch.
* Wilt u ook voor een gezonde traktatie zorgen als uw kind jarig is? Bevat
een traktatie snoep, dan wordt de traktatie mee naar huis gegeven.
* Weet u het nog? We zijn een pindavrij Kindcentrum.
* Tijdens een “gymdag” geen sieraden dragen. Deze kunnen namelijk
kwijtraken.
Hoofdluiscontrole
De komende week worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Daardoor blijft
eventuele overlast onder controle. Mocht uw kind hoofdluis hebben, wilt u de leerkracht er
dan van op de hoogte brengen? Wij kunnen dan adequate maatregelen treffen. U wordt
door de leerkracht geïnformeerd wanneer de controle plaatsvindt. Helpende handjes zijn
daarbij altijd welkom.
Informatiemiddag 5 september
In de jaarplanning kunt u lezen dat we al snel een informatiemiddag hebben. U bent samen
met uw kind(eren) van harte uitgenodigd op donderdag 5 september van 16.30 tot 17.30
uur. De kinderen leiden u rond en vertellen over ons onderwijs. De leerkrachten zijn
aanwezig om uw vragen te beantwoorden en er draait een powerpointpresentatie in alle
groepen.
Groep 8 heeft een informatieavond voor ouders op donderdag 12 september om 19.30
uur. Daar wordt het hele jaar doorgenomen en staat het Voortgezet Onderwijs centraal.
Schoolreisbijdrage
Een aantal groepen gaat al snel op schoolreis. De volgende schoolreizen staan gepland:





Woensdag 25 september gaan de groepen 3 en 4 naar Hoenderdael Anna
Paulowna.
Woensdag 25 september gaan de groepen 5 t/m 7 naar dierenpark Amersfoort.
Dinsdag 26 mei gaan de groepen 1 en 2 naar .....................(is nog geheim)
Het afscheidskamp voor groep 8 is van ma 15 t/m wo 17 juni in de fantastische
locatie het Zeehuis in Bergen aan Zee.

De kosten voor de schoolreizen zijn afhankelijk van de bestemming.Dit jaar komen de
bedragen voor de groepen 1 t/m 7 uit op € 30,Het afscheidskamp van groep 8 kost € 85,-. We hebben als school inmiddels grote
bedragen moeten voorschieten. Wilt u daarom de schoolreisbijdrage voor 25 september
overmaken naar onze rekening:
Daltonrekening “obs de Akker”; IBAN: NL43INGB0000034748 onder vermelding van de
naam van uw kind en de groep.
Ouderbijdrage
Er geldt een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- Omdat er wisselingen in het bestuur van
de OV hebben plaatsgevonden, zijn de gegevens van de OV-rekening gewijzigd. Wanneer
dit helemaal in orde is gemaakt, wordt u geïnformeerd over de nieuwe rekening gegevens.
AGENDA
Maandag 26 augustus

1e schooldag van het schooljaar 2019-2020

Deze week hoofdluiscontrole
Donderdag 5 september
Donderdag 12 september

Informatiemiddag 16.30 – 17.30 uur
Informatieavond groep 8 19.30 uur

Vanaf 16 september

Ouder-kindgesprekken

Vrijdag 20 september

OV Jaarfeest 

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR  !!!

