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Beste ouders en verzorgers van Het Parelhof.
Ook op Het Parelhof hebben we helaas dagelijks te maken met Corona perikelen. De afgelopen
periode heeft een aantal groepen thuisonderwijs gekregen of is in quarantaine geweest. We zijn
trots op ouders en het team, die er alles aan doen om het onderwijs zo goed mogelijk door te
laten gaan. We zien dat dit een extra belasting voor het team is en ook van ouders/verzorgers veel
vraagt.
Op dit moment zijn er ook nog geen versoepelingen mogelijk. Wel wordt er gekeken of bijzondere
activiteiten op alternatieve wijze toch kunnen plaatsvinden. Denk u hierbij aan Koningsspelen,
schooltuinen, enz. Zodra er versoepelingen mogelijk zijn, informeren wij u hierover.
De Citotoetsen zijn gemaakt en we zijn heel trots op hoe onze leerlingen het gemaakt hebben,
ondanks dat we het afgelopen jaar met Corona en alle gevolgen daarvan te maken hebben gehad.
Op de studiedagen heeft het team de Citotoetsen geanalyseerd. Ze hebben een goed beeld
gekregen waar de leerlingen nu staan. Het team heeft plannen gemaakt om onze leerlingen verder
te helpen met het onderwijs dat het beste bij hen past.
Donderdag 15 april krijgen de leerlingen hun Cito resultaten mee naar huis. Mocht u vragen over
deze resultaten hebben, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Ellen Scherpenzeel en Joke Sibie, directie a.i.

Tuingereedschap
Het Parelhof beschikt over een mooie binnentuin met geweldige mogelijkheden.
We willen graag onze tuin laten groeien en bloeien, maar hebben geen
tuingereedschap! Heeft u een schoffel of een harkje dat op school een nieuwe
toekomst mag? Laat het dan aan ons weten. E-mail naar:
info.hetparelhof@opspoor.nl

Theoretisch verkeersexamen
Dinsdag 30 maart was het theoretisch
verkeersexamen voor de leerlingen van de
unit 7-8. De kinderen vonden het spannend,
maar hadden ook heel goed geleerd. In de
klas hadden wij een aantal oefenexamens
gemaakt. Er waren veel kinderen de eerste
keer al geslaagd! Woensdag 7 april hebben
een aantal kinderen het examen ingehaald of
het herexamen gemaakt. Ook nu was bijna
iedereen geslaagd. Namens de leerkrachten
van de unit 7-8 nogmaals GEFELICITEERD!
Na de meivakantie controleren wij de fietsen
voor het praktisch verkeersexamen en krijgen
jullie de route van ons. Dit communiceren wij
via Ouderportaal. Op donderdag 3 juni is het
praktisch verkeersexamen.

Koningsspelen
Beste leerlingen ouders/verzorgers van DKC Het Parelhof
Vrijdag 23 april zouden de Koningsspelen plaatsvinden. Door alle coronamaatregelen kunnen de
spelen niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Daarom staan de gymlessen, in
de week van 19 t/m 23 april, in het teken van de Koningsspelen. De gymles die
week mag je in het oranje komen! Kijk wel goed op welke dag je gymt (als je
dat niet zeker weet vraag het aan de juf of meester).
We maken er een mooie sportieve week van!
Sportieve groet,
Meester Tijmen

Het Kinderparadijs
Goed nieuws! Het Kinderparadijs mag weer open voor alle kinderen uit
Purmerend en de Beemster!
We zijn nu open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Kinderen mogen komen spelen als ze tussen de 6 en 12 jaar zijn en een
zwemdiploma hebben. Ouders mogen hun kinderen komen brengen
en halen, maar niet blijven.
Het Kinderparadijs is een speelterrein verscholen tussen bomen, heuvels, water en riet. Kinderen
krijgen hier de ruimte om impulsief, ondernemend en beweeglijk te zijn, maar ook om zich terug
te trekken en lekker rustig te spelen. Er zijn trampolines en kinderen kunnen met de rollerbaan
naar beneden racen. Daarnaast zijn er een aantal plekken op het terrein met extra mogelijkheden;
Bouwveld
Op het terrein is een speciaal deel waar kinderen kunnen timmeren en zagen. Het gereedschap
hiervoor en spijkers kunnen ze lenen bij het uitdeelhok. Er is hout aanwezig om mee te bouwen.
Ook kunnen kinderen naar eigen ontwerp iets timmeren onder het afdak. Op het bouwveld staan
een aantal ‘hutten’. Kinderen kunnen hier aan verder bouwen, het slopen van bouwwerken
mogen kinderen niet.
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In samenwerking met Cultuurhuis Waterland, heeft een beeldend kunstenares inmiddels een
aantal lessen verzorgd ter inspiratie voor de leerkrachten van de kleuterbouw.
Haar naam is Anita en wellicht heeft u haar naam weleens gehoord van de kinderen van de
Tureluur.
Zij heeft met verschillende materialen gewerkt zoals water (zuiveren), papier, klei en verf. Het zijn
vooral de groepswerken geweest en het gebruik van de materialen, die voor zowel de kinderen als
voor ons heel waardevol zijn gebleken.
Wij zullen de ideeën van Anita zeker gebruiken in ons onderwijs.

Nieuws vanuit de BSO
Afgelopen periode is de BSO alleen nog open geweest voor noodopvang. Dit
betekent dat lang niet alle kinderen op de BSO komen. Om wel met iedereen
in contact te blijven zijn er diverse activiteiten georganiseerd door het team.
Zo hebben alle kinderen een puzzelstukje van een gezamenlijk kunstwerk
ontvangen. Deze mocht iedereen thuis kleuren en weer inleveren. De
kinderen van de noodopvang hebben de puzzel in elkaar gezet en
uiteindelijk is het een grote olifant geworden.
Tijdens de voorjaarsvakantie is er een gezinsspeurtocht uitgezet. Een rondje door de eigen wijk
maar toch met heel wat plekken die de ouders en kinderen nog niet hadden ontdekt. Mocht u het
ook leuk vinden om de speurtocht te lopen dan is dat mogelijk.
Stuur een mail naar m.hoogwerf@kinderopvangpurmerend.nl dan krijgt u de digitale versie. Wilt u
hem liever op papier ontvangen? Stuur dan ook een mail met de naam van uw kind en klas dan
zullen wij er voor zorgen dat u een papierenversie ontvangt.
Na de speurtocht hebben alle kinderen een formulier ontvangen waar zij een BSO wens op konden
zetten. Denk hierbij aan een regel, activiteit of ander idee voor de BSO. De wensen zijn allemaal in
de wensendoos gegaan en worden bewaard tot dat de opvang weer voor iedereen open gaat. Dan
zullen wij aan de slag gaan om diverse wensen in vervulling te laten gaan.
Ook is er een thuisknutselwedstrijd georganiseerd. Wie maakt er thuis een mooi knutselwerk met
het thema Pasen/lente.
Wanneer het knutselwerk af was kon deze via de digitale weg naar ons toegestuurd worden.
Zo hebben wij diverse mooie kunstwerken ontvangen. De jury kon niet kiezen wie nou het
allermooiste knutselwerk gemaakt had, dus hebben alle kinderen die wat ingestuurd hadden een
prijs gewonnen.

Zolang de opvang nog steeds als noodopvang zal worden ingezet zullen wij wellicht weer met een
nieuwe actie komen.
Fijn weekeinde!
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