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Beste ouders en verzorgers van Het Parelhof.
We zijn goed gestart na de voorjaarvakantie. Het is fijn om weer met iedereen aan het werk te zijn.
We houden ons nog steeds aan de richtlijnen zoals die eerder van kracht waren. Zo zorgen wij ervoor
dat het onderwijs op Het Parelhof op een veilige manier plaatsvindt.
Deze week zijn we gestart met de Cito M toetsen en de ouder/kind gesprekken. Deze toetsen
gebruiken we om te kijken waar onze leerlingen staan in hun ontwikkelingen. Zodat we ons
onderwijs daarop kunnen afstemmen.
Vanuit OPSPOOR is gevraagd of we onderstaande met u willen delen.
Beste ouders/verzorgers,
We krijgen via onze directeuren wat vragen over de toetsperiode. Uiteraard begrijpen wij dat we in
een situatie zitten waarin de afgenomen toetsen wellicht een afwijkend resultaat laten zien dan de
verwachting was geweest in een jaar waarin alles ‘normaal’ zou zijn geweest. Wij hebben er echter
voor gekozen om het toetsen wel door te laten gaan. Niet om uw kind af te rekenen op de
resultaten, maar juist om te zien waar uw kind staat qua ontwikkeling. Op deze manier kunnen we
bepalen wat er nodig is om maatwerk te bieden; om uw kind te ondersteunen daar waar nodig. Wij
willen graag ook nog eens benadrukken dat deze ondersteuning niet altijd gericht hoeft te zijn op
achterstand.

Tevens willen we u nog herinneren aan onze studiedagen op 31 maart en 1 april. Alle leerlingen zijn
dan vrij. Deze dagen gebruiken wij om de resultaten van onze leerlingen te analyseren en ons
onderwijs daarop af te stemmen.
Corona maatregelen:
Graag attenderen we u nog een keer op de volgende maatregelen om besmettingen zoveel mogelijk
te voorkomen:
Wilt u er zorg voor dragen dat u een mondkapje draagt als u op het schoolplein staat (geldt voor
ouders, verzorgers van groep 1-4 alleen in de middag)
Anderhalve meter afstand houdt en direct weer weggaat na het brengen van uw kind(eren) en niet te
vroeg klaar staat bij school om uw kind(eren) op te halen.
Om drukte te voorkomen één ouder of verzorger, die komt brengen of halen.
Wij verzoeken u dringend u hieraan te houden. Bedankt voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Jole Sibie en Ellen Scherpenzeel
Rakker
Bij deze laten we weten dat we afscheid hebben genomen van Rakker, ons
schoolkonijntje. We hebben Rakker lang in ons midden gehad. Hij is
meeverhuisd van de Graanstraat naar de 1e Patio en later heeft hij een riant
plekje gekregen in de 2e Patio. Eerst nog met een collega-konijn, maar dat
was niet zo’n succes, dus is hij verder alleen gebleven.
In 1e instantie werd hij verzorgd door de leerlingen maar in de loop van de
tijd werd dit steeds meer gedaan door juf Edith, omdat Rakker goede
verzorging en later ook medische verzorging nodig had.
Ondanks dat Rakker met zijn oude lijf de wintersneeuw nog heeft kunnen
doorstaan, hebben juf Edith en de dierenarts uiteindelijk moeten besluiten
om Rakker te laten gaan
Daarom juf Edith: Heel erg bedankt voor al je tijd en inzet, ritjes naar de
dierenarts, het inkopen van voer en het verzorgen van onze Rakker!
Zo Zit Dat
Juf Nicolette heeft een aantal abonnementen afgesloten, waaronder Quest Junior en Zo Zit Dat.
Niet iedereen krijgt altijd de kans om ze te lezen, dus vandaag in de bijlage het nieuwste magazine in
pdf. (En het is niet alleen leuk voor de kinderen!!!)
Unit 1-2
Na de voorjaarsvakantie zijn de groepen 1/2 gestart met het thema verkeer: te land, ter zee en in de
lucht. Ons themaverhaal is: Tim op de tegels. Tim wil buiten spelen maar hij moet van zijn vader op
de tegels blijven, omdat het anders te gevaarlijk is. Zittend op een stapel tegels, in de vrachtwagen
van de stratenmakers, rijdt hij de stad door naar de haven. Vader ziet dit en gaat er op de step van

Tim achteraan, heel gevaarlijk tussen het verkeer door. Het is een spannend verhaal. Maar Tim bleef
wel keurig op de tegels! Precies zoals zijn vader had gezegd! Tijdens dit thema gaan we met de
kinderen praten, spelen en werken over verkeer, vervoersmiddelen, hoe steken we veilig over, wat
moet je doen bij een rood verkeerslicht, wat betekenen de verkeersborden, hoe neem je veilig deel
aan het verkeer, enz. Buiten speelden de kinderen met diverse attributen verkeerssituaties na.
Er werd een weg getekend en natuurlijk een zebrapad. Een "agent" regelde het verkeer met een echt
spiegelei. Toen de weg en het zebrapad opeens door de regen verdwenen waren, tekenden
enthousiaste kinderen deze zelf opnieuw. In de hal bij Zichthof 11 reden Pompom en Loeloe mee op
de trein die kinderen van de Tureluur hadden gemaakt. Zij hadden daarvoor goed naar een foto van
een echte trein gekeken. De kinderen van de Meerkoet tekenden hun eigen weg met een kruispunt
of een rotonde. In de bouwhoek speelden sommige kinderen het verhaal van Tim op de tegels na. De
kinderen van de Zwaan bekeken een fiets van één van de kinderen en benoemden alle onderdelen.
En, heel knap, zij tekenden zelf een fiets! De kinderen van de Kwikstaart legden als
samenwerkingstaakje een zo lang mogelijke verkeersweg en maakten er daarna zelf een foto van
met de IPad. De kinderen van de Fuut hebben op het schoolplein van Zichthof 10 een verkeersweg
gemaakt van stoepkrijt met bijpassend zebrapad, getekende kinderen en auto's. In de klas is er
d.m.v. een spel met de peuters geoefend om de kleine verkeersregels onder de knie te krijgen. De
komende weken gaan we nog veel meer leren, spelen en knutselen over dit leuke onderwerp.

Les juf Margaret
Juf Margaret heeft deze week een les verzorgd in de Reiger bij juf Marije. Het
betrof een tekenopdracht waarbij de kinderen op een vel A3-papier de combinatie
van kunstenaar Friedensreich Hundertwasser met iets uit het thema verkeer
mochten combineren. Eerst heeft zij verteld wie meneer Hundertwasser was en
verteld wát kunst kan zijn. Ook heeft ze voorbeelden laten zien en daarna kort
besproken wat er allemaal onder verkeer kan vallen. De kinderen vonden het een
super leuke les.

De groepen 6
De groepen 6 zijn druk bezig geweest met het maken van de complimentenslinger. Welk compliment
vinden jullie het mooist?

Berichten van de wandelsportvereniging
Bloesemtocht
We hadden van harte gehoopt dat we dit jaar in april weer de bloesemtocht konden organiseren. We
hadden wel een datum geprikt en deze ook aan jullie allemaal doorgestuurd, maar helaas vanwege
de coronapandemie en de onzeker tijd die we nog tegemoet gaan hebben we moeten besluiten om
de bloesemtocht niet door te laten gaan.
We hopen van harte dat we volgend jaar de bloesemtocht wel kunnen organiseren in Purmerend en
dat we jullie weer kunnen verwelkomen op onze wandeltocht.
Avondvierdaagse
Wat ligt er een onwerkelijk jaar achter ons. In de loop van het jaar ging er steeds meer op slot.
Scholen dicht en onderwijs digitaal, geen evenementen, sportscholen, winkels en horeca dicht en
vroeg naar huis in verband met de avondklok.
Hopelijk gaat het met u allen goed en kunt u het nog volhouden. Er schijnt licht aan de horizon, maar
dat lichtje is nog wel ver weg.
Gelet op de maatregelen die nog steeds gelden, andere halve meter en geen groepen mensen bij
elkaar, zijn we niet in staat om op een veilige manier de avondvierdaagse in Purmerend te
organiseren. In 2021 is er geen avondvierdaagse.
Er is wel een andere mogelijkheid die aangeboden wordt door de KWBN.
De Avondvierdaagse Home Edition.
Met de Home Edition biedt de KWBN iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen
Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, een
sportmaatjes of met het gezin. De vier dagen zijn in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021.
Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten.

Vanaf de tweede helft van maart kan er worden ingeschreven. Per deelnemer kost deelname €6,50.
Daarvoor krijg je iedere dag drie verschillende routes via de eRoutes app in de afstand die je zelf
kiest. Je hebt daarbij de keuze uit 2,5 - 5 - 10 km. En na afronding van de vier dagen wandelen
ontvang je de officiële Avond4daagse medaille thuis!
Let wel op dat de juiste medaille wordt besteld. Omdat het via de KWBN wordt georganiseerd en de
wandelsportvereniging zich niet heeft aangemeld kunnen we fout bestelde medailles niet ruilen.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de site van de avondvierdaagse:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
We hopen van harte dat we volgende jaar weer op ons vertrouwde adres in Purmerend de
Avondvierdaagse kunnen organiseren en we jullie allemaal weer kunnen verwelkomen.
Laten we proberen het beste te maken van de huidige situatie, blijf allemaal gezond en graag tot
volgende jaar.
Met vriendelijke groet,
Bestuur wandelsportvereniging Purmerend en Omstreken

