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Beste ouders,
Dit is een extra Nieuwsbrief met belangrijke informatie. Fijne vakantie!
In deze Nieuwsbrief:
 Bye bye meester Martin
 Staking 6 november
 Blok vrije dagen
 Inschrijven
 Trefpunt Parelkwekers
Bye bye meester Martin

Het Parelhof en eigenlijk het onderwijs in Nederland heeft vandaag afscheid genomen van
een markante persoonlijkheid: meester Martin gaat genieten van een welverdiend
pensioen! We zullen hem missen en wensen hem een geweldige periode na het onderwijs.
Fijn dat verschillende ouders hem deze week gedag hebben gezegd. We hebben hem
vandaag met alle kinderen luid toegezongen tijdens zijn ‘ereronde’.
Landelijke Staking PO en VO
Zoals u weet, is door de onderwijsbonden
opgeroepen om op woensdag 6 november te
gaan staken. Het team van het Parelhof geeft
daaraan gehoor en daarom is de school dicht
op deze dag. Om een duidelijk signaal aan de
politiek af te geven staken we op 6 november
als de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer
wordt behandeld. We vinden het belangrijk dat
u als ouders op de hoogte bent waarom we

staken: minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris. Dat het onderwijs
en dus de toekomst ook voor uw kind in gevaar komt, met een oplopend lerarentekort tot
boven de 10.000, blijkt wel uit dit animatiefilmpje:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NSXIalQVnsk
Blok vrije dagen
We willen u erop attenderen dat in de jaarplanning staat dat de school dicht is op
donderdag 7 en vrijdag 8 november vanwege 2 studiedagen. Doordat de stakingsdag
toevallig valt op woensdag 6 november, ontstaat er een blok van 3 vrije dagen voor de
leerlingen. Houdt u daar rekening mee?
Inschrijven
Een vriendelijk verzoek aan ouders die al een kind op het Parelhof hebben en die nog een
kindje van 2 jaar of ouder hebben, om dit kindje in te gaan schrijven. Voor ons
aannamebeleid is het belangrijk om op tijd de prognoses van de leerlingaantallen te weten.
Trefpunt Parelkwekers
Beste ouders,
Sommigen van jullie, hebben mij misschien al in de school opgemerkt. Vanuit de
bibliotheek kom ik de Parelkwekers versterken, om iedere vrijdag interessante en leuke
activiteiten te kunnen organiseren voor u als ouder.
De Parelkwekers bestaat uit Nadia Hajji, Esther Busnach en Audrey van Spall. Samen
vinden wij het belangrijk dat er op de school een plek is waar u naar toe kunt met uw
vragen en waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Daar is het Trefpunt de Parelkwekers
voor.
Mijn naam is Anouk Loer en ik heb zelf elf jaar les gegeven in het
basisonderwijs en een jaar in het voortgezet onderwijs. Sinds april werk
ik met veel plezier bij bibliotheek Waterland in Purmerend. Ik kom op
basisschool Kuna Mondo om de ouders te
helpen met de Nederlandse taal en ik
volg een opleiding tot leesconsulent.
De activiteiten van het Parelhof vinden
iedere vrijdagochtend plaats, in de nis bij
de keuken. Het is van half 9 tot half 10 en iedereen is uiteraard welkom.
U hoeft zich niet van tevoren op te geven, maar u kunt gewoon op de
dag zelf komen. De activiteiten die we zullen gaan doen, worden telkens
van tevoren aangekondigd via het ouderportaal. Ook door middel van flyers in de school
kunt u zien wat het onderwerp van de week is.
Zo weten we al dat vrijdag na de herfstvakantie, vrijdag 1 november, het onderwerp
‘DigiD’ is: er wordt een uitleg gegeven over het gebruik en er zijn Ipads aanwezig om te
kunnen oefenen. Op vrijdag 22 november is het onderwerp ‘interactief voorlezen’. Op
deze ochtend kunt u veel tips verwachten om het voorlezen aan uw kind nóg leuker te
maken.
Ik hoop veel ouders te mogen ontmoeten in het Trefpunt de Parelkwekers! U kunt voor
vragen en opmerkingen mij ook mailen op aloer@bibliotheekwaterland.nl
AGENDA
Ma 21 t/m vr 25 oktober
Week 28 oktober
Dinsdag 29 oktober
Vrijdag 1 november
Wo 6 november
Do 7 en vr 8 november

Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
MR en OV 20.00 uur
Parelkwekers 8.30 uur over DigiD
Staking; de school is dicht
Studiedagen; de school is dicht

