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AGENDA
Do 30 en vr 31 januari
Di 4 februari
Vr 7 februari
Vr 14 februari
Ma 17 t/m vr 21 februari
Ma 24 februari

Staking, school is dicht
NSSCT groepen 4 en 6
Studiemiddag, school tot 12.00 uur
1e rapport gaat mee
Voorjaarsvakantie
Studiedag, school is dicht

Personeel
We heten meester Sam van harte welkom op Het Parelhof! Meester Sam werkt als
onderwijsassist op dinsdag, woensdag en donderdag in groep 3. We wensen hem een
fijne tijd toe bij ons!
Meester Erik en juf Susan zijn helaas nog steeds ziek. Met juf Susan gaat het gelukkig
weer iets beter.
Traktaties
Als kinderen jarig zijn, mogen zij in de eigen klas trakteren. Wie wil, mag ook de
leerkracht(en) van de eigen klas trakteren. Een traktatie voor andere leerkrachten vinden
wij niet nodig.
Ouderportaal, tijdstip van versturen
We hebben van ouders vernomen dat zij via Ouderportaal soms in de avond of zelfs ’s
nachts berichten van ons ontvangen. Ook blijkt dat ouders hetzelfde bericht niet altijd
gelijk ontvangen. We hebben hierover contact opgenomen met Ouderportaal. Zij kunnen
hier helaas niets aan doen. Zij hebben er geen invloed op hoe snel providers de
notificaties doorzetten naar de toestellen. U kunt wel gebruik maken van de niet storen
optie uw smartphone.
Nieuws van de oudervereniging
We kijken terug op een gezellige decembermaand waarin de OV bijgedragen heeft aan
een geslaagd Sinterklaas- en kerstfeest. Ook voor de komende tijd staan er leuke
activiteiten gepland. Deze activiteiten worden betaald van uw ouderbijdrage. Ieder jaar
vragen wij per kind een bedrag van € 30,-. Al dit geld komt ten goede van de kinderen
op Het Parelhof.
Indien u nog niet heeft betaald, verzoeken wij u de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk
over te maken op de rekening: Oudervereniging obs AkkerDijk;
IBAN: NL65INGB0002047587 onder vermelding van de naam van uw kind en groep.

Bent u nieuwsgierig naar de organisatie van de activiteiten? U bent van harte welkom
tijdens een OV-vergadering.
Maandag 2 maart, 20.00uur, Zichthof 11
Donderdag 28 mei, 20.00uur, Zichthof 11
Geslaagd Voedselbankproject
Bedankt voor de ingezamelde spullen voor ons
Voedselbankproject! Alle spullen zijn door de brandweer
uitgedeeld aan gezinnen die het goed kunnen gebruiken.
Vreedzame school
We zijn gestart met blok 4:We hebben hart voor elkaar. De kletskaarten van
blok staan binnenkort op de website.
Nieuws van de Parelkwekers
Elke vrijdagochtend is het Ouder café geopend in DKC Het Parelhof. Van 8.30
uur tot ongeveer 9.30 uur is er inloop met koffie, thee en soms iets lekkers erbij. Er worden
dan allerlei onderwerpen met elkaar besproken en er komt soms iemand informatie geven
over schoolzaken, actuele projecten, en nog veel meer. De Parelkwekers en Anouk Loer
van de bibliotheek organiseren dit café elke vrijdagochtend. Bij alle ingangen van de school
hangt informatie over wat er de komende vrijdag gaat gebeuren. Zo is er een presentatie
door de schoolmaatschappelijk werker gegeven ,dhr. Khalid El Ghalbzouri. Vorige week
was er een heel leuke boeken presentatie. Anouk vertelde in het kader van de
voorleesdagen over Moppereend en liet nog meer mooie boeken zien aan de ouders die in
het café aanwezig waren. Het prentenboek “Moppereend” heeft een prijs gewonnen. Een
mopperige eend waarvan het mopperwolkje steeds groter wordt! Met een heel leuk en
positief einde. Een aanrader dus! Te vinden in de bibliotheek en in de kleutergroepen.
Vrijdag 24 januari is er iemand, van bureau Klaarr, geweest om over het kind in het verkeer
een presentatie te geven. Met filmpjes en vragen voor de ouders hebben we belangrijke
informatie gekregen over wat er voor kinderen belangrijk is in het verkeer. Wist u dat
kinderen tot 10 jaar beperkt zicht hebben in het verkeer? Om goed te kunnen kijken wat
er aan komt moeten ze hun hoofd naar links en rechts draaien. Ook kunnen kinderen in
hun spel niet goed horen, luisteren en reageren. Ze rennen zomaar de weg op. Daar
moeten wij als mede weggebruikers rekening mee houden. Ook zijn de autozitjes
uitgebreid besproken! Let ook op uw gedrag in het verkeer en rond de school. Is dat altijd
veilig en een goed? Komt u ook een keer bij ons op vrijdagochtend koffie of theedrinken?
Gezellig!

Het belang van goed en duidelijk praten
Een interessante bijeenkomst voor ouders en andere belangstellenden over “Taal en je
duidelijk kunnen uitdrukken” voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar. Wat is belangrijk en
wat heb ik als ouder nodig? Deze bijeenkomst is op dinsdag 4 februari om 19.45 uur in de
Logopedie praktijk Wherestate
Het is bij De Marimba, Limbostraat 5, 1448 in Purmerend.
De inloop is vanaf 19.30 uur en het begint om 19.45 uur.

Schoolmaatschappelijk werk
Khalid El Ghalbzouri is als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan Het Parelhof.
Met al uw zorgen en vragen omtrent uw kind kunt u bij hem terecht. Als uw kind niet blij
naar school gaat om wat voor reden dan ook, helpt hij u bij het zoeken naar oplossingen.
Denk ook aan echtscheidingen, rouwverwerking, opvoedingsvragen enz. Khalid is om de
week op donderdag en soms ook op een woensdag op school aanwezig en houdt dan een
inloop spreekuur. U kunt dan zonder afspraak gewoon bij hem binnenlopen. Voor de
exacte data en tijden kunt u op het rooster kijken dat hangt op de borden bij de
ingangen van de school. U mag hem met uw vragen ook bellen of appen, zijn
telefoonnummer is: 06-29089810.
Het is feest bij badmintonvereniging Bavio, we vieren onze 50ste verjaardag!
Daarom hebben we een leuke aanbieding:
8 weken kennismaken met badminton voor € 15,-Waarom badminton?
• Iedereen vanaf 7 jaar kan meedoen
• Je traint al je spieren
• Het is goed voor je conditie
• Het is leuk en nog gezellig ook!
Je kan de 8 badmintontrainingen op de maandagavond volgen met een afsluitend
toernooi bij de laatste training. De trainingenreeks start op maandag 3 februari van
19:00-20:00 uur.
Voor meer informatie en/of aanmelden mail info@bavio.nl of kom vrijblijvend langs op
maandagavond in De Vaart Koggenland 88 te Purmerend. Kosten van de 8 trainingen
inclusief toernooi zijn € 15,--.
Met vriendelijke groet,
ledencommissie Bavio
Groeten van juf Susan Plat
Volgende week dinsdagmiddag komt juf Susan een uurtje op school om haar groep 4 en
haar collega’s gedag te zeggen. Juf Susan gaat voorzichtig beginnen en is voorlopig twee
keer twee uur op school om te ondersteunen in groep 4. Wat fijn dat ze weer terug komt!

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.
Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.
Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 4 maart 2020
Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur
Leslocatie: DKC Het Parelhof, Zichthof 9 -11 1445 HC PURMEREND
Prijs
185 euro (incl. examen)
Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en
foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald,
wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.
De klassikale cursus van de Typetuin
· Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
· De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
· Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
· Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
· De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
· Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden.
Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn
of haar eigen leerproces.
Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.
Aanmelden Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via
info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin
Wijk-Nieuwsbrief Spurd
De Nieuwsbrief van Spurd is als aparte bijlage toegevoegd.

