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Personeel
Vorige week hebben we afscheid genomen
van juf Frieda. Zij heeft zelf samen met
Wherelant een creatieve workshop
georganiseerd voor alle kinderen. Zo hebben
alle kinderen bijgedragen aan een prachtig
kunstwerk in onze patio! Afgelopen vrijdag
hebben hebben we afscheid genomen met
twee voorstellingen voor juf Frieda en een
lunch in elke groep. Juf Frieda heeft namens
de kinderen en OV tekeningen, kaarten en
een prachtig beeld gekregen.
De directietaken van Juf Frieda worden op
dit moment waargenomen door juf Astrid.
Beste ouder(s) en/of verzorgers van het Parelhof,
Voor wie mij (nog) niet kent, mijn naam is Astrid Steenman. Sinds een jaar ben ik
werkzaam als leerkracht en MT-lid op Het Parelhof. Daarnaast doe ik de opleiding tot
schoolleider. Vanaf deze week ben ik jullie aanspreekpunt indien jullie iets met de
directie willen delen. Ik zal 2 tot 3 dagen per week aanwezig zijn Het Parelhof. Deze
dagen zullen wisselen. Stuur mij gerust via Ouderportaal een berichtje. Wanneer dat
nodig is, maken we via deze weg een afspraak met elkaar te spreken.
Zoals Frieda in een vorig bericht heeft aangegeven, wordt er gewerkt aan versterking van
de directie. Zodra we hier meer over weten, laten we jullie dat weten.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking! Met vriendelijke groet, Astrid Steenman
Kerstfeest op Het Parelhof
Kerstdiner
Ook dit jaar dineren de kinderen weer samen op school. Het kerstdiner vindt plaats op
donderdag 19 december van 17.00u tot 18.30u. De gerechten zijn inmiddels verdeeld.
Ons kerstdiner zorgt voor extra verkeersdrukte rondom de school. We vragen ouders te
parkeren op het grote parkeerterrein van Het Gildeplein zodat de verkeerssituatie
rondom de school overzichtelijk blijft. We vragen ouders de kinderen binnen op te halen.
En als er gerechten over zijn, proeft u dan gerust een hapje mee.
Podiumparels
Bij aanvang van het kerstdiner op donderdag 19 december zullen onze podiumparels van
17.00u tot 17.15u in de gymzaal optreden met live kerstmuziek. Juf Aaltje bereidt het
optreden met deze kinderen voor. U bent van harte welkom naar onze podiumparels te
komen luisteren!
Voedselbankproject
De kerstcommissie van Het Parelhof richt t/m woensdag 18 december plekken in waar
houdbaar voedsel wordt ingezameld. Deze houdbare producten worden op 18 december

door de brandweer naar de voedselbank gebracht. Heeft u houdbare producten die u aan
de voedselbank wilt schenken? Lever ze dan in bij één van inzamelpunten in de hallen.
Vreedzame school
In het nieuwe schooljaar starten we in het hele Kindcentrum met blok
4:We hebben hart voor elkaar. De kletskaarten van blok 3 zijn op onze
website te vinden.
Nieuws van de OV
De OV heeft een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Henry, heeft
een nieuwe functie welke helaas niet is te combineren met het
voorzitterschap van de OV. W bedanken Henry voor zijn bijdrage in de
OV! Fijn dat er ook een nieuwe voorzitter is! Jolanda neemt deze taak
in het nieuwe jaar op zich. Veel succes en plezier Jolanda!
Absentiemeldingen
We hebben in deze periode te maken met veel absentiemeldingen. Wilt u uw kind ziek
melden? Gebruik dan de keuzeknop absentiemelding in Ouderportaal. Zo komt de
absentiemelding bij alle betrokken leerkrachten en de administratie tegelijk binnen. We
ontvangen absentiemeldingen graag voor 8.15u, zodat de leerkrachten om 8.30u weten
wie ziek is en met de andere kinderen de dag gewoon kunnen starten.
Purvak
In de kerstvakantie zijn er weer gratis culturele activiteiten bij cultuurhuis Wherelant.
https://wherelant.nl/projecten/purvak/

AGENDA

Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Ma 23 dec – vr 3 jan
Maandag 6 januari

School tot 12.00 uur; kerstdiner 17.00 – 18.30 uur
School tot 12.00 uur
Kerstvakantie
Sudiedag; school is dicht

Elke vrijdag 8.30 uur inloop Trefpunt Parelkwekers
Waar: in de nis bij de keuken van Zichthof 11

