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Agenda:
Start school
Externen
Wherelant cultuurhuis
Klassenverdeling
Trakteren
Cito toetsen
Afwezige kinderen (i.v.m. corona)
Leuk nieuws:
Groep 8:
Tot slot

Agenda:
19 juni is er geen school I.v.m.een studiedag van het team
De kleuters hebben allemaal school op woensdag 17 juni, 24 juni en 1 juli. (inhaal dagen)
26 juni is er geen school voor alle kleuters.
3 juli is er geen school meer. De kinderen hebben dan al vakantie.
De musical van groep 8 wordt uitgezonden op RTV Purmerend. Dat gaat gebeuren op:
•
•

Donderdag 25 juni om 10.15 uur
Zaterdag 27 juni om 20.15 uur

Wij willen voor de groepen 8 nog een première organiseren. Deze datum wordt later bekend
gemaakt.

Start school
De school is op 8 juni voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer begonnen. Het was fijn om elkaar
allemaal in de klas te zien. Alle kinderen konden aan hun eigen tafeltje zitten en werken. De
leerkrachten proberen zo goed mogelijk afstand te houden van de kinderen. Dat is soms wel moeilijk.
De kleuters blijven tot de zomervakantie om de dag naar school gaan. Enkele kinderen komen extra
op school, omdat hun ouder(s) werken. Dit gaat in overleg met de directeur en met een goede reden.
We noemen het Extra Kleuteropvang.

Externen
Externen mogen voor hulp en andere schoolzaken weer in de school komen. Er wordt wel elke keer
dat zij op school komen om het ondertekenen van een gezondheidsverklaring gevraagd. Zo houden
we met elkaar scherp in de gaten dat Covid 19 buiten de school blijft.

Wherelant cultuurhuis
Wherelant en de naschoolse cursussen gaan beperkt door tot de zomervakantie. Waarschijnlijk is er
alleen theater les voor groep 5 en 6 na schooltijd. Het gaat nog maar om twee keer. Dit is op
donderdag 18 juni en donderdag 25 juni na schooltijd. Vergeet het niet! Dit geldt uiteraard alleen
voor de kinderen die de cursus al volgden.

Klassenverdeling
De klassenverdeling wordt volgende week naar u verstuurd.

Trakteren
Voorlopig trakteren we niet op school bij een verjaardag, afscheid, ander feest. Dat is door het team
van Het Kindcentrum zo afgesproken. De juffen-en meester dag zal ook naar volgend schooljaar
verplaatst worden. Heel vervelend allemaal, maar het is even niet anders. Ook de schoolreisjes van
september voor groep 3 t/m 7 verschuiven naar het voorjaar van 2021.

Cito toetsen
Cito toetsen: alle kinderen maken op dit moment hun Cito- eindtoetsen rekenen, spelling en
begrijpend lezen. Dit zijn belangrijke toetsen. De andere toetsen gebeuren na de zomervakantie. Zo
hebben we van alle kinderen een duidelijk beeld over hoe hun leervorderingen zijn in deze corona
tijd. Groep 7 krijgt nog een voorlopig schooladvies VO eind juni.
Als u behoefte heeft aan een gesprek n.a.v. de rapporten, dan bent u welkom om een afspraak met
de leerkracht te maken.

Afwezige kinderen (i.v.m. corona)
Kinderen die nog thuis zijn vanwege gezondheidsredenen kunnen na schooltijd op school getoetst
worden. Er wordt u dan om een doktersverklaring gevraagd. De leerplichtambtenaar volgt na 8 juni
wie er de school verzuimd en waarom. Er kan om een gezondheidsverklaring worden gevraagd. De
directeur neemt contact met u op als er kinderen niet op school zijn.

Leuk nieuws:
We feliciteren juf Astrid met haar zwangerschap. Juf Astrid
wil zich volgend jaar niet aan een klas verbinden omdat ze
een groot deel van het schooljaar met verlof zal zijn. Ze
gaat Het Parelhof verlaten en doet van de zomervakantie
tot de herfstvakantie een ziektevervanging op een andere
school van OPSPOOR.
Juf Anouk is na de zomervakantie weer op school en bij
haar groep Fuut en Pinkeltje. Ze komt terug van
zwangerschapsverlof-en ouderschapsverlof.
Er is een nieuwe collega gevonden die na de zomervakantie
bij het Parelhof komt werken. Het is juf Lizzy Brugmans. Ze

heeft op een basisschool in Hoorn gewerkt en ze komt drie dagen bij ons werken in unit 7/8. Ze
gaat samenwerken met juf Nadia.
Juf Anouschka is geslaagd voor haar PABO! Ze wordt collega op Het Parelhof na de
zomervakantie.
Ook meester Nico is geslaagd voor de Pabo. Hij heeft een baan in Edam gevonden. Gefeliciteerd!

Groep 8:
❖

❖
❖

Op dinsdag 9 juni is groep 8 in P3 geweest voor de opname van hun musical. Vanwege corona is
deze musical opgenomen op film en zal uitgezonden gaan worden op RTV Purmerend. Groep 8
heeft pech dat alle leuke afsluitingen van hun schooltijd niet of nauwelijks door kunnen gaan. De
meester en juffen hebben toch een leuk programma bedacht voor de kinderen om de laatste
weken op Het Parelhof op een goede en gezellige manier af te ronden met elkaar.
Juf Sharon en juf Thierry: zij zijn bijna met hun Pabo-opleiding klaar. Ze hebben nog een
eindgesprek bij hun opleiding. Succes allebei. We duimen dat jullie ook snel geslaagd zullen zijn.
We nemen afscheid van: juf Wiljo, juf Astrid, juf
Petra de Boer, juf Michelle, juf Brittany, juf
Aimée, juf Sharon, juf Thierry en juf Caroline.

Tot slot
Ik heb deze periode op Het Parelhof als heel bijzonder ervaren. Ik was er net en de school ging dicht.
Iedereen werkte vanuit huis en vaak digitaal. In het begin was dit erg wennen. Nu zijn we vanaf 8 juni
weer met hele groepen gestart. Alleen de kleuters blijven om de dag naar school gaan tot de
zomervakantie. Ik wil alle ouders, opvang, oppas, enz. mijn complimenten maken voor het thuis
begeleiden van hun kind(eren). Dat is een hele klus voor u geweest en ook om dit met eigen werk te
combineren. Ik hoop dat het Corona virus snel zal verdwijnen en iedereen gezond zal blijven. Mijn
interim periode zit erop. Ik wens iedereen een fijne zomer toe.
Groeten, Caroline le Clercq

