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Opstarten scholen
Nu de scholen weer vanaf 11 mei gaan opstarten is er veel te regelen en te vertellen.
Allereerst zijn wij allemaal blij dat de deuren van de school weer open gaan. Ook al is het nog
beperkt tot 1 juni. Met halve groepen gaan wij om de dag aan het werk. De vrije dag is op
woensdag.
U krijgt nog te horen welke kinderen op welke dagen naar school toe gaan. Wij houden rekening
met broertjes zusjes die op school zitten. Er zijn ouders met bepaalde wensen i.v.m. werkdagen
waar wij proberen rekening mee te houden. Echter zal het kunnen gebeuren dat het niet zo gaat
als u gehoopt had. U kunt dan in overleg met de leerkracht kijken of er een uitzondering mogelijk
is. Het is niet de bedoeling dat de groepen te groot zijn. Bovendien is het maar voor drie weken.
Vanaf 1 juni verwachten wij meer verruiming van de schooldagen.
Het schoolreisje van de kleuters en het schoolkamp van groep 8 gaat helaas niet door. Voor
groep 8 wordt nog een alternatief bedacht als dat toegestaan is. De musical gaat op een andere
manier gebeuren: de kinderen van groep 8 doen met nog veel meer scholen uit Purmerend mee
aan het opnemen van de musical als film. Dat wordt door P3, de gemeente, Benny Vreden en
Carlo Boszhard gecoördineerd. Een erg leuk idee.
Er zijn plannen om de film via de media uit te zenden op een bepaald tijdstip, zodat iedereen in
huiselijke kring kan gaan kijken. Ook krijgen de kinderen een exemplaar van hun film. De scènes
worden op verschillende locaties opgenomen en in kleine groepjes. Er is een coördinatie groep
van alle scholen die alle belangrijke zaken aan ons door geeft. Na de meivakantie zal de planning
bij ons binnenkomen.
De schoolfotograaf die na de meivakantie zou komen is afgezegd. Er mogen nl. geen externen in
de school komen. Dat wordt in het nieuwe schooljaar weer afgesproken. Ook de juffen-of
leerkrachtendag zal een andere vorm gaan krijgen.
Het is nog steeds een bijzondere tijd en we moeten ons houden aan de regels van de RIVM.
Die staan ook in deze nieuwsbrief.
Ik hoop in de volgende nieuwsbrief weer over het volledig hervatten van de school te kunnen
schrijven en hoe dat gaat.
Heel veel gezondheid, rust de komende meivakantie en denk aan het afstand houden en zoveel
mogelijk thuis blijven!
Caroline le Clercq

Bericht van meester Erik
Beste ouders,
U heeft mij vanaf begin december moeten missen, dus hoog tijd voor een update. Het gaat
gelukkig weer goed met mij. Ik was druk en enthousiast aan het werk op het Parelhof en de van
Randwijk om mij te bekwamen in de functie van directeur. Ik werd ziek en kwam erachter dat ik
dit toch niet wilde.
Ik heb besloten om daarmee te stoppen en per direct beide scholen te verlaten.
Ik ben inmiddels leerkracht op een andere basisschool en heb, net als de Parelhofcollega’s, de
afgelopen periode onderwijs op afstand moeten geven. Een bijzondere ervaring, maar ik ben blij
dat na de meivakantie de scholen weer open gaan.
Mijn vertrek is abrupt geweest, wat natuurlijk ongepland was. Dat is jammer.
Ik kijk terug op een geweldige tijd op het Parelhof, de AkkerDijk en de Akker. Ik hoorde bijna bij
het meubilair en laat mijn voetsporen na.
Beste ouders en kinderen: heel veel succes en plezier op school en thuis, wees lief voor elkaar en
blijf vooral gezond.
Groet, Erik
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