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Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

We zijn blij dat ons onderwijs nog steeds op Het Parelhof zoveel mogelijk kan 

plaatsvinden. Daar zet iedereen zich ontzettend hard voor in. Af en toe is best 

wel spannend welke activiteiten wel of niet door kunnen gaan. Dit alles heeft te 

maken met de stijging van het aantal corona gevallen. Gelukkig hebben de 

leerlingen al kunnen genieten van gezellige Sinterklaas activiteiten op Het 

Parelhof. Het is ook best wel spannend of Sinterklaas Het Parelhof een bezoekje 

kan brengen. 

 

Ook het kerstfeest willen we op een fijne manier laten plaatsvinden. Dit zal niet in de avond 

zijn, maar op een andere tijdstip onder lestijd. Daar zal de Kerstcommissie u nog over 

informeren.  

Dit alles heeft te maken met het aantal besmettingen van familieleden/huisgenoten van 

onze leerlingen en teamleden. 

 

Wij vinden het doorgaan van het onderwijsproces het belangrijkste, vandaar onze huidige 

maatregelen en aanpassingen van de activiteiten in de decembermaand. 

We blijven alert en zeer voorzichtig en hopen dat iedereen van het onderwijs en de gezellige 

activiteiten in de decembermaand kan genieten. 

 

 

 

 

 



 

 Zichthof 9-11 
 1445HC Purmerend 

 0299-640610 
 Info.hetparelhof@opspoor.nl 

 www.hetparelhof.nl 

 

Samen met iedereen willen we zorgen dat het onderwijs doorgang kan vinden. Hierbij nog 

even de basisregels onder uw aandacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joke Sibie en Ellen Scherpenzeel (directie a.i)  
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Zomer- en Winterlezen. 

Beste ouder, 

 

Het Parelhof doet traditiegetrouw aan Zomer- en Winterlezen. Dit betekent dat de 

leerlingen in de week voor de kerstvakantie 2 boeken mee naar huis mogen nemen. 

Dit doen wij niet zomaar. Het is enorm belangrijk om tijdens een langere vakantie het 

leesniveau op peil te houden. Na de kerstvakantie wordt immers weer het AVI (lees) niveau 

bij de kinderen afgenomen (tijdens de CITO periode). 

Dit jaar doen wij het wel iets anders.  

De kinderen moeten hun Bibliotheek-Waterland-pas meenemen van 

huis, want het is niet meer mogelijk om de schoolpas hiervoor te 

gebruiken. Dit heeft te maken met de commissie die de schrijvers van 

de boeken ontvangen bij een uitlening. Het Parelhof streeft ernaar om 

alle kinderen van de school lid te maken van de bibliotheek. Het 

abonnement is gratis!! 

U kunt de kaart gebruiken die de leerlingen mee naar huis hebben 

gekregen. Scan de QR code en maak uw kind lid. 

 

Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u terecht bij Bibliotheek Waterland. 

Voor hulp kunt u ook altijd bij mij terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nicolette Plas (n.plas@opspoor.nl) 

 

Schoolfruit 

Er wordt sinds 2 weken weer gedurende 20 weken schoolfruit geleverd op 

school. Er is enige verwarring geweest over wanneer het fruit genuttigd 

wordt in de groepen. Vanaf volgende week zullen wij steeds op woensdag, 

donderdag en vrijdag in de morgen het schoolfruit eten. De andere dagen en 

voor de lunch geeft u uw kind zelf fruit mee. Elke week laten wij via 

ouderportaal weten welk fruit en/of groente op “het menu” staan. (Deze 

week geldt dus nog dat vrijdagmorgen – 26 november – fruit van thuis wordt gegeten.) 

Voor meer informatie over het schoolfruit kunt u terecht op www.euschoolfruit.com  

 

mailto:n.plas@opspoor.nl
http://www.euschoolfruit.com/
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Opruimactie Zichthof 

Aankomende 2 weken zal een grote container van 20 m3 worden geplaatst ter hoogte van 

het klaslokaal van juf Manon (Unit 7/8 – de Buizerd). We gaan deze twee weken gebruiken 

om ons te ontdoen van alle oude, overtollige, onbruikbare  materialen, zodat we 2022 

kunnen starten in een frisse, opgeruimde school. Heel veel materiaal zal van de zolders af 

komen, maar ook de lokalen kunnen wel een goede opruimbeurt gebruiken. Wij hebben de 

omwonenden een brief gestuurd met deze aankondiging en wij vragen om twee vrije 

parkeerplaatsen ter hoogte van het genoemde lokaal. 

 

 

Beslisboom 

In de bijlage sturen wij nogmaals de beslisboom mee. 

 

 

Belangrijke data 

Vakantie: 

27-12-2021 - 07-01-2022  kerstvakantie 

21-02-2022 - 25-02-2022  voorjaarsvakantie 

 

 

Roostervrij: 

03-12-2021    Voor Sinterklaas  tot 12 uur 

 

 

 


