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Beste ouders,
Het eerste thema heeft geleid tot veel samenwerking met andere groepen. Er
zijn goede groepsafspraken gemaakt en de focus ligt op positieve
doelstellingen. Nog 1 schoolweek en dan begint de herfstvakantie.
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Jaarvergadering
*Wat ? U bent allen van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van de MR en OV !
*Wanneer ? Woensdag 16 oktober om 8.30 uur
*Waar ? Corridor
*Waarom ? Omdat er verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar; dus over het onderwijs
en alle activiteiten van school en dus m.b.t. uw kind.
Afscheid meester Martin
Het is de laatste week voor onze collega meester Martin.
Vrijdag gaat hij met een welverdiend pensioen. We gaan
zijn unieke persoonlijkheid zeker missen en wensen hem
uiteraard een mooie toekomst toe. Als u er prijs op stelt,
kunt u Martin de komende week zelf gedag zeggen.
Welkom terug juf Linda S
Het bevallingsverlof van juf Linda S loopt ten einde. De
komende week zal ze ons team weer komen versterken
en zal ze de kleutergroepen ondersteunen.

Vreedzame School
We ronden het eerste blok ‘We horen bij elkaar’ alweer af. In dit blok lag de nadruk op
kennismaking en groepsvorming. Welke activiteiten er zijn gedaan kunt u met uw kind
bespreken aan de hand van de kletskaarten. Op de kaarten vindt u vragen welke u aan uw
kind kunt stellen. Zo weet u wat uw kind heeft geleerd en bent u op de hoogte van de
afspraken in de klas. De kletskaarten zijn te openen via de volgende link:
https://www.hetparelhof.nl/bestanden/502822/gr.-1--2---kletskaart-blok-1-we-horenbij-elkaar-Kleuterbouw.pdf
Veel kletsplezier!
De komende weken richten we ons op blok 2 
Samen een positief Kindcentrum!
Naast de lessen Vreedzame school in alle groepen,
hebben er ook andere sociale activiteiten in het
kader van ‘Jij, ik, wij samen DKC Het Parelhof’
plaatsgevonden.
Groep 5 en 6 hebben samen met Zwerfiegroep
Purmer Noord zwerfafval verzameld. Zij hebben
maar liefst 107 KG afval verzameld! Goed gedaan
kanjers! Groep 7 en 8 hebben een gastles gevolgd van een wijkgenoot met een beperking.
De kinderen waren zo betrokken dat deze wijkgenoot zelfs nog eens langs komt om de
overige vragen van de kinderen te beantwoorden.
Ouderbijdrage
Voorlopig kunt u de ouderbijdrage van 30 euro overmaken op het volgende
rekeningnummer: NL65INGB0002047587 t.n.v. Oudervereniging Openbare Basisschool
Akkerdijk, met vermelding van de naam en groep van uw kind.
Boekenmarkt
We hebben lesmaterialen over, die we niet meer gebruiken. Het gaat o.a. om rekenboeken,
taalboeken en wereldoriëntatieboeken. Alleen op komende donderdagochtend liggen deze
boeken op tafels in de hal van Zichthof 9. Als u wilt, mag u deze boeken gratis meenemen.
Schaken
Voor het 3e opeenvolgende jaar organiseren 2
enthousiaste ouders: Rebecca en Hilbert, op
vrijdagmiddag schaaklessen voor kinderen uit de
groepen 5 t/m 8. Zij doen dit elk jaar vol
enthousiasme. Het is zowel bedoeld voor kinderen
die willen leren schaken, als voor kinderen die al
kunnen schaken. De schaaklessen lopen tot het
Purmerendse schaaktoernooi in februari. Kinderen
die het leuk vinden, kunnen zich tzt daarvoor
opgeven. Vorig jaar is 1 team zelfs bij de laatste 4 geëindigd. Maar uiteraard gaat het
vooral om schaakplezier. Op vrijdag 1 november is de eerste les op het leerplein van
Zichthof 9. Het begint meteen om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur. We wensen Rebecca,
Hilbert en alle deelnemende kinderen veel plezier 

Dansen
Er zal na de herfstvakantie op vrijdagmiddag ook een aanbod starten voor de groepen 1/2.
Natasja van Hees zal weer starten met danslessen. Binnenkort hoort u hoe u uw kind
daarvoor kunt aanmelden.
AGENDA
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober

Ma 21 t/m vr 25 oktober
Week 28 oktober
Do 7 en vr 8 november

Jaarvergadering MR en OV om 8.30 uur
Boekenmarkt om 8.30 uur
Trefpunt Parelkwekers om 8.30 uur: haken
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Studiedagen; de school is dicht

Elke vrijdag 8.30 uur inloop Trefpunt Parelkwekers

Haak aan bij de Parelkwekers:
Vrijdag 18 oktober haken voor iedereen
Altijd al willen proberen te haken of is het al lang een hobby? Kom
samen met ons haken, wij gaan onder andere kussens voor op school
maken.
Wij zitten klaar met koffie en thee en veel gezelligheid en informatie.
Er zal voldoende haakmateriaal aanwezig zijn.

Tijd: vanaf 8.30 uur
Waar: in de nis bij de keuken van Zichthof 11

