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Beste ouders en verzorgers van Het Parelhof,
We zijn alweer 7 weken met veel plezier hard aan het werk om uw kind(eren) zo goed
mogelijk onderwijs te bieden in deze bizarre tijd.
De kinderen zijn helemaal gewend aan hun nieuwe juf of meester en elkaar. De juffen en
meesters zijn blij dat de meeste kinderen weer op school aanwezig zijn. Enkele leerlingen
werken nog (tijdelijk) vanuit huis en worden op afstand begeleid.
Nu we door corona fysiek afstand moeten houden, is het lastiger om optimaal in contact te
zijn met elkaar. We zien dat u uw uiterste best doet om zo goed mogelijk met de
coronamaatregelen om te gaan. We willen u dan ook heel hartelijk bedanken voor uw
medewerking en begrip.
We beseffen goed dat het voor u ook niet fijn is om niet even naar binnen te kunnen lopen.
Via ouderportaal en digitaal hopen de leerkrachten toch goed in contact te blijven en een
'kijkje in de keuken' te kunnen bieden.
Bij afwezigheid van leerkrachten, of onderwijsassistenten is ons uitgangspunt het onderwijs
op school te laten voortduren. Dit blijft een hele uitdaging en het kan zijn dat het op enig
moment niet meer op te lossen is. In het uiterste geval moeten we overstappen naar
thuisonderwijs of zelfs helemaal geen onderwijs.

Op moment van schrijven weten we nog niet of de maatregelen voor de Opspoorscholen
inzake corona verder aangescherpt worden. Wel kunnen we u melden dat we zorgvuldig
omgaan met de hygiënemaatregelen en preventieve maatregelen, zoals zo optimaal
mogelijk ventileren. De ramen en deuren van de lokalen blijven ook in de herfst open. We
willen u adviseren om uw kind(eren) een extra vest of trui mee te geven, nu het wat kouder
begint te worden.
Samen met u blijven we hard werken we aan goed onderwijs in corona tijd en kijken uit naar
het moment, dat we u gewoon weer op school kunnen begroeten.
Met vriendelijke groeten,
Ellen Scherpenzeel en Joke Sibie,
Directie Dalton KC Het Parelhof

Informeren over Covid-19
Helaas hebben de meesten van ons te maken met de uitdagingen rondom corona. We zoeken
allemaal naar een goede manier om, om te gaan met de aanwezigheid van dit virus. Zo
hebben wij als school elke dag te maken met lege tafels in de groepen en zelfs lege plekken
voor de groepen.
En hoewel onze leerlingen niet worden gezien als een groot risico krijgen zij wel te maken
met ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, tantes, ooms etc. die mogelijk besmet zijn. Als zij in
nauw contact zijn geweest met deze volwassenen gaan zij samen met het gezin in
quarantaine. U zult dus wel eens leerlingen missen in de groepen van uw kinderen. Dit zal de
komende tijd helaas, gezien de groei van het aantal besmettingen, steeds vaker voor gaan
komen. Wij zullen u niet meer per geval informeren hierover. Behalve als wij als school
benaderd worden door de GGD omdat we direct van belang zijn binnen het bron- en
contactonderzoek en er een gevaar op besmetting is. Uiteraard zullen we u dan direct
benaderen. Laten we hopen dat dit niet nodig is en iedereen gezond blijft.

Verlofaanvragen
Nu het niet mogelijk is om als ouder de school te betreden, is het aanvragen van verlof ook
tijdelijk anders geregeld. Verlof tijdens onderwijstijd moet nog steeds worden aangevraagd.
U kunt daarvoor een e-mail sturen aan directie.parelhof@opspoor.nl Hierin vermeldt u de
data voor wanneer en de reden waarom u verlof aanvraagt en voor welk(e) kind(eren). Als
de directie akkoord gaat, dan wordt het verlofformulier aan uw kind meegegeven. Deze vult
u in en geeft u via uw kind aan de leerkracht. Die zorgt ervoor dat het formulier bij de
directie komt, waarna u wederom via uw kind het getekende exemplaar ontvangt.

Spurd!
SpurdFun Binnenprogramma
van maandag 28 september 2020 t/m donderdag 22 april
2021 hebben wij door heel Purmerend en Beemster na
school gratis sport- en spelactiviteiten.

.
PurVak in de Herfstvakantie
Van maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober zijn Purmerendse Vakantieactiviteiten door
heel Purmerend en Beemster.

Met sportieve groet,
Aram Bakr
Wijksportcoach Centrum/Gors, Coördinator PurVak en Sportcoach voetbal
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
KANTOOR SPURD:
PURMERSTEENWEG 42, 1441 DM PURMEREND
Telefoon: (0299) 418 100
www.spurd.nl

‘Lekker in je Life’
Na de herfstvakantie op maandag 19 oktober van 16.00
uur tot 17.00 uur starten we het programma ‘Lekker in je
Life’ weer. Is uw kind tussen 7 en 12 jaar en is uw kind te
zwaar? Of wilt u uw kind helpen met een gezonde leefstijl?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het vinden van een
goed evenwicht tussen eten en bewegen gaan we samen
aan! Daarnaast gaan we op een fijne en positieve manier
werken aan zelfvertrouwen, vriendschappen en ouder-kind
relatie.
Cursus met andere ouders
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
• We starten met een gesprek met ouder en kind waarin we praten over wat jullie willen
bereiken met dit programma.
• Daarna volgen 12 wekelijkse groepsbijeenkomsten met ouders en kinderen.
• Van week 13 tot 26 sporten de kinderen elke week met een sportcoach. We starten met
Dennis Bus. Er komen veel verschillende sporten aan bod. Hierdoor kan het kind ontdekken
wat hij of zij leuk vindt.
• Aan het einde van het programma volgt een eindgesprek met ouder en kind, waarin we
samen kijken welke sport het kind zou willen doen na dit programma.
Vriendjes maken tijdens de sportles
Het programma duurt in totaal een half jaar. Uw kind sport samen met andere kinderen en
vaak ontstaan er mooie vriendschappen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat uw kind
plezier in bewegen krijgt.
Aanmelden kan via www.spurd.nl/lekkerinjelife. Meer informatie is op te vragen bij Floor
Volker, JOGG regisseur: f.volker@spurd.nl of Dennis Bus, wijksportcoach: d.bus@spurd.nl .

Met vriendelijke groeten,
Floor Volker
JOGG-regisseur Purmerend

floor.volker@spurd.nl | 0299 418135 | 06 22120840 |Purmersteenweg 42, 1441 DM
Purmerend

E-mail GGD (kinderen groep 1-2)
Heeft u een e-mail ontvangen van de GGD Zaanstreek-Waterland Team
Jeugdgezondheidszorg, dan ontvangt u ook deze brief per separate post, met deze
belangrijke boodschap:
Heeft u een e-mail ontvangen met
de vraag om aanwezig te zijn bij
deze afspraak?

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van:
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Dit is niet de bedoeling. De
logopedist haalt de kinderen één
voor één uit de groep. Excuses voor
het ongemak.

Binnenkort komt de logopedist,…………., bij uw kind op school om kleuters te screenen. Alle
kleuters worden rond hun vijfde jaar gescreend. De logopedist kan met behulp van de
screening problemen in de spraak-/taalontwikkeling vroegtijdig signaleren.
Resultaten onderzoek
U krijgt schriftelijk bericht over de resultaten van de screening. Als er bij uw kind
bijzonderheden zijn, wordt u met uw kind uitgenodigd voor een logopedie onderzoek. Op de
achterzijde van deze brief vindt u meer informatie over de logopedie screening.
Vooraf invullen vragenlijst
Om meer gericht aandacht aan uw kind te kunnen besteden verzoeken wij u de digitale
vragenlijst in te vullen. Ga hiervoor naar de website: www.mijnkinddossier.nl (inloggen via
mijn DigiD)
Wilt u de vragenlijst voor {ctmt.Datum} invullen?
De vragenlijst is gekoppeld aan het dossier van uw kind en is alleen in te zien door de
medewerker van de GGD Zaanstreek-Waterland.
Kunt u de vragenlijst niet in Mijn Kinddossier invullen? Vraag dan de te printen vragenlijst
aan door een e-mail te sturen naar logopedie@ggdzw.nl. Lever de ingevulde vragenlijst vóór
bovengenoemde datum in bij de groepsleerkracht op school.
Wilt u niet dat uw kind gescreend wordt of dat de bevindingen gedeeld worden met de
leerkracht, meld dit dan voor bovenstaande datum per e-mail aan logopedie@ggdzw.nl
vermeld hierbij duidelijk naam en geboortedatum van uw kind.
Met vriendelijke groet,
GGD Zaanstreek-Waterland
Team Jeugdgezondheidszorg

De Muziekschool
Beste leerlingen en ouders uit groepen 6,
De corona-maatregelen tijdens de Lock-down waren ook voor leerlingen ingrijpend. Er was geen
school, veel lessen zijn uitgevallen, ook de muzieklessen.
Graag willen wij kinderen die vorig jaar zeer beperkt muziekles hebben gehad in staat stellen om
naschoolse lessen te volgen. Hier voor bieden we 2 mogelijkheden:
•

Kinderen die geïnteresseerd zijn om gitaar of keyboard te spelen kunnen
zich aanmelden via:
https://www.muziekschoolwaterland.nl/product/naschoolse-vervolglesseninstrumentaal/
U betaalt nog niet bij inschrijving. Na de aanmelding worden de kinderen ingedeeld. Pas
als uw kind is gestart met de lessen, ontvangt u een factuur.

•

Kinderen die geïnteresseerd zijn om een blaas- of slagwerkinstrument te spelen kunnen
zich aansluiten bij ons project Watermusic. Bij Watermusic leren kinderen hun
instrument bespelen, maar spelen ook in een orkest en zingen in een koor!
Zij kunnen kiezen voor klarinet, dwarsfluit, hobo, trompet, trombone of slagwerk. De
lessen zijn gestart op maandag 21 september, maar nieuwe kinderen kunnen zich nog
aansluiten.
Meer info over dit project vind u via:
https://www.muziekschoolwaterland.nl/watermusic/

We hopen van harte jullie mogen te begroeten bij onze naschoolse lessen!
Met vriendelijke groet,
MUZIEKSCHOOL WATERLAND
Marlie Durge, Administratie
Adres: Geulenstraat 62, 1441 RZ Purmerend
Tel: +31 (0)299 427812 algemeen nummer

