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Agenda:
Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof,
Gezonde school
Schoolfruit
Mediatoren geslaagd!
Nieuwe leerkrachten en stagiaires
Parkeerplaatsje
Bezoek VO scholen
Meeloopdagen voor kinderen uit groep 8
Online Open Dag
Voorlichting voor ouders

Agenda:
3 nov studiedag leerkrachten groep 1-2 / kinderen 1-2 vrij
16 nov NIO groep 8
19 nov Drempeltoets groep 8

Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof,
Wij merken dat het voor iedereen een lastige periode is helemaal nu de maatregelen verder zijn
aangescherpt. Helaas mogen wij u nog steeds niet in Het Parelhof begroeten. We realiseren ons dat
deze situatie ook spanningen met zich meebrengt. Daarbij zien we dat iedereen zijn uiterste best
doet om zo goed mogelijk met alle maatregelen om te gaan en in contact met elkaar te blijven.
Leerkrachten en ouders worden steeds handiger om in Teams en Google hangouts met elkaar te
communiceren.
Wij zijn blij dat ons onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Er wordt in de groepen/units
hard gewerkt en plezier gemaakt. Foto’s delen de leerkrachten zoveel mogelijk op Ouderportaal.
Na de herfstvakantie zijn ook de haal- en brengtijden aangepast i.v.m. de verkeersveiligheid. In het
algemeen zijn de ervaringen positief, zowel van ouders, leerlingen en team. De leerlingen zijn
inmiddels gewend en vinden het fijn om rustig en gelijktijdig te kunnen beginnen. Wij vragen u om
elkaar te ruimte te geven bij de ingangen van de hekken, zodat iedereen op veilige afstand het
schoolplein kan verlaten. Fijn dat de meesten van u het schoolplein weer snel verlaten. Hiermee
blijft de doorstroom gewaarborgd.
Wij willen alle ouders/verzorgers bedanken voor de samenwerking en begrip.

Gezonde school
Weet u het nog? Het Parelhof is een gezond Kindcentrum. Dat wil zeggen dat we beleid hebben op
voeding en beweging. Ons voedingsbeleid willen we weer even onder uw aandacht brengen en
sturen we met deze nieuwsbrief mee.

Schoolfruit
Dit schooljaar zijn we ook weer ingeloot voor het EU-schoolfruit. Vanaf 9 november ontvangen we
voor drie dagen per week schoolfruit. Deze dagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.

Mediatoren geslaagd!
Alle mediatoren, die de training gevolgd hebben zijn geslaagd. Donderdag 29 oktober was de
diploma-uitreiking en namen de mentoren hun diploma in ontvangst van hun trainers.
Allemaal gefeliciteerd, Super goed gedaan.

Nieuwe leerkrachten en stagiaires
Het heeft even geduurd, maar onze nieuwe leerkrachten en stagiaires stellen zich hierbij even voor:

Parkeerplaatsje
Een bewoner van de Sikkelstraat verzoekt om deze twee parkeerplaatsen vrij te houden op
woensdag 4 november, i.v.m. een vrachtwagen die kozijnen komt leveren. Wij hebben hem gevraagd
de twee plekken op tijd af te bakenen.

Bezoek VO scholen
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u informatie over eventuele bezoeken aan scholen voor het
voortgezet onderwijs, bestemd voor onze groep 8 kinderen. Binnen ons Kindcentrum plannen wij
geen uitstapjes. Er worden daarom vanuit ons geen initiatieven ontplooit om VO scholen te
bezoeken. Het initiatief in deze ligt bij de ouders. Wij gaan er vanuit dat u hierin zelf de
verantwoordelijke keuzes maakt

Meeloopdagen voor kinderen uit groep 8
Zit uw kind in groep 8? De Purmerendse ScholenGroep organiseert meeloopdagen op zes middelbare
scholen in Purmerend voor kinderen uit groep 8 die een middag willen meelopen op een school (of
meerdere scholen) om te kijken of dit de school is waar zij misschien volgend schooljaar naar toe
zullen gaan. Omdat de kans heel erg groot is dat we in januari en februari straks geen open dagen
kunnen organiseren, is dit de uitgelegen kans voor uw kind om alvast rond te lopen in de scholen
waar hij of zij interesse in heeft. Vanuit de corona-maatregelen mag u helaas niet samen met uw kind
onze school in. Uw kind wordt bij de ingang door ons opgevangen. Daar krijgt uw kind een leuk
bedrukt mondkapje voor deze meeloopmiddag. Daarnaast houden we ons uiteraard aan alle
veiligheidsvoorschriften. Er staan overal pompjes om de handen te desinfecteren, we hebben
looproutes aangegeven om afstand te kunnen bewaren en we dragen mondkapjes.

Online Open Dag
Op dit moment is de Purmerendse ScholenGroep druk bezig met het realiseren van een Online Open
Dag. Op de websites van de scholen kunnen u en uw kind vanaf december op een virtuele manier
ervaren hoe het is om rond te lopen op de school waar uw kind straks misschien zelf rondloopt. Als er
geen echte open dag georganiseerd kan worden, kunt u op deze manier toch de sfeer proeven van de
school en er veel informatie vinden. U kunt op deze Online Open Dag, wanneer en waar het u uitkomt,
veel filmpjes bekijken en er zijn verschillende manieren om contact op te nemen.

Voorlichting voor ouders
Ouders kunnen niet mee met de meeloopdagen. Deze zijn echt alleen voor leerlingen. Om ook u als
ouders te kunnen informeren en de kans te geven kennis te maken met de middelbare scholen in
Purmerend en omgeving organiseren we Webinars. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.
Onderstaand vindt u de uitnodiging. In de uitnodiging staat hoe u zich kunt aanmelden. Wilt u meer
informatie? Kijk dan ook op www.psg.nl.

