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Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 

 
Het schooljaar schiet al weer aardig op. 

De lente is begonnen en we zijn blij met de versoepelingen, die de afgelopen periode zijn ingegaan.  

Het was fijn om u tijdens de inloopweek en oudergesprekken weer op Het Parelhof te kunnen  

begroeten. Fijn dat de hulpouders weer actief mee kunnen helpen op Het Parelhof.  

Fijn dat de bovenbouwleerlingen weer op excursie zijn geweest naar het Stedelijk Museum, 

Rijksmuseum en Van Gogh Museum in Amsterdam.  

Fijn dat de naschoolse ateliers weer zijn gestart 

Fijn dat de schoolreisjes door kunnen gaan, er meer excursies gehouden kunnen worden. 

Ook kijken we uit naar het eenmalige alternatief voor het Kerstdiner. Dit zou in eerste instantie een  

Nieuwjaarsontbijt worden. Dit ontbijt werd steeds uitgesteld, omdat er veel leerlingen of  

leerkrachten thuis zaten. Het wordt nu een feestelijke Paaslunch op donderdag 14 april.  

Fijn dat deze lunch wordt verzorgd door de Oudervereniging.  

We zijn blij dat de ouders van de Oudervereniging ook weer fysiek op Het Parelhof kunnen komen.  

Als laatste wensen we u alvast een zonnig en gezellig Paasweekend toe! 

Namens het Team van Het Parelhof 

Joke Sibie en Ellen Scherpenzeel, directie a.i 
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Beste ouders/verzorgers van de unit 7/8, 

 

Maandag 28 maart was het theoretisch verkeersexamen. Veel kinderen uit groep 7/8 zijn geslaagd! 

Nogmaals gefeliciteerd! 

 

Op vrijdag 20 mei is het praktisch verkeersexamen voor groep 7 en de herkansingen van groep 8. De 

kinderen fietsen een route door Purmerend. We starten bij het zwembad. Vooraf moet deze route 

geoefend worden. Verdere informatie ontvangen we nog. 

Op de dag van het verkeersexamen is ouderhulp noodzakelijk. Ouderhulp zal bestaan uit hulpouders 

bij de controleposten en een aantal hulpouders bij de start/finish. De eerste groep komt op de 

startlocatie de benodigde materialen ophalen en na de laatste leerling worden de materialen 

opgehaald door de verkeersouders. Voor deze dag zoeken wij 8 ouders die willen helpen van 8.40 

tot 11.45 uur. 

 

Wilt u ons hierbij helpen? Stuur een berichtje naar juf Manon via Ouderportaal. Opgeven kan tot 

woensdag 20 april. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten unit 7/8 

 

Inzamelingactie Oekraïne, 

De leerlingen van de Parelraad zijn gelukkig weer actief binnen het kindcentrum. 

Ze hebben elkaar leren kennen, al meegelopen met een rondleiding en hebben nu hebben zij een 

inzamelingsactie voor de Oekraïne bedacht.  

De inzamelingsactie start donderdag 31 maart en duurt tot vrijdag 8 april. 

De leerlingen hebben ook onderzoek gedaan naar voor welke spullen de meeste behoefte is. 

 

Dat zijn: kleding maat XL, XXL en maat 42, alle maten schoenen en potloden, stiften, papier en 

andere dingen waar mee de kinderen uit de Oekraïne zich kunnen vermaken. De spullen kunnen 

zowel aan de kant van Zichthof 9 als Zichthof 11 worden ingeleverd. Graag in een kartonnen doos of 

stevige tas. Per kind mag er ook 1 knuffel worden ingeleverd. 

De spullen zullen op 8 april door enkele kinderen van de Parelraad o.l.v. een leerkracht naar het 

hotel aan het golfterrein worden gebracht.  

Alvast heel erg bedankt voor alle spullen. 

Groetjes van de Parelraad en juf Linda 
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Museumbezoek Groep 6  

 

 

Afgelopen woensdag is heel groep 6 met 

de Museumpleinbus naar het Van Gogh 

Museum in Amsterdam geweest.  

Hier hebben ze hun ogen uitgekeken met 

de mooie schilderijen en aandachtig 

geluisterd naar het levensverhaal van 

Vincent van Gogh.  

Ze mochten zelfs hun eigen brief maken, 

natuurlijk geïnspireerd op de schilderkunst 

van Vincent van Gogh zelf. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten unit 5/6 

 

 

 

 

 

Bibliotheeknieuws 

Beste ouders,  

 

Vanaf heden is de bibliotheek weer open voor bezoek van ouders, opa, oma etc. 

De openingstijden zijn van 09.00 tot 16.00 uur 

Ook omwonenden zijn weer welkom. 

Wilt u samen met uw zoon of dochter een boek uitkiezen dan kan dit vanaf 14.00 uur. 

Neemt u de bibliotheekpas van uw kind mee! 

Heeft u nog geen pas dan horen wij het graag van u.  

Er is altijd een mogelijkheid tot het lenen van boeken. 

 

Heeft u hulp nodig? Juf Nicolette haar werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. 

Juf Kitty van Bibliotheek Waterland heeft wisselende werkdagen en tijden. 

 

Wilt u zelf een boeken lenen en het lukt niet om naar Bibliotheek Waterland te gaan, 

dan kunt u via hun website een boek reserveren en deze af laten leveren op het Parelhof. 
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Zodra het boek bij ons op school is ontvangt u hierover een e-mail. 

 

Wij wensen u en uw zoon of dochter veel (samen) leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nicolette Plas, leescoördinator het Parelhof (n.plas@opspoor.nl) 

Kitty van de Weerd, leesconsulent Bibliotheek Waterland 

 

 

 

 

 

 

 

Thema dinosaurussen in de 

kleuterbouw  

 

Een mysterieuze en 

nieuwsgierig makende 

opening over 'wat er in het ei 

zit', was voor de groepen 1/2 

de start van het achtweekse 

thema over dinosaurussen. 

Tijdens de lessen beeldende 

vorming van juf Ester en 

meester Ruud werd er voor 

beide kleuterhallen een 

dinowereld gecreëerd. 

Tijdens de laatste les kwam 

er zelfs een vulkaan tot 

uitbarsten! 
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Schoolvoetbaltoernooi – groepen 7/8 
 
Nog even en dan gaat het voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 van start. Drie jaar gele den 

wonnen wij (als OBS Akkerdijk) de cup en nu hebben wij als DKC Het Parelhof de eer onze titel te 

verdedigen. 

In de bijlagen hebben wij alle relevante informatie bijgesloten. 

Ook via de volgende link is alle informatie te vinden betreffende het aankomende toernooi 

https://www.wherevogels.nl (Toernooien – Schoolvoetbal) 

 

 

 

Belangrijke data 

Vakantie: 

15-04-2022    Goede vrijdag 

18-04-2022    2e Paasdag 

25-04-2022 - 06-05-2022  Meivakantie 

26-05-2022 - 27-05-2022  Hemelvaart 

06-06-2022    2e Pinksterdag 

 

Roostervrij i.v.m. studiedagen leerkrachten: 

30-06-2022     studiedag leerkrachten 

01-07-2022     studiedag leerkrachten 

 

Roostervrij:  

25-05-2022     Voor Hemelvaart  tot 12 uur 

15-07-2022     Voor Zomervakantie kinderen vrij 

 

Agenda: 

31-03-2022/08-04-2022   inzamelingsactie 

Vanaf 05-04-2022    Schoolvoetbaltoernooi groepen 7/8 

13-04-2022     Docentenvoetbalwedstrijd 

14-04-2022     Paasontbijt 

15-04-2022     Minivoetbaltoernooi groepen 3/4/5/6 

22-04-2022     Koningsspelen 

20-05-2022     Praktijk verkeerexamen groep 7  

https://www.wherevogels.nl/
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Atletiek 
 

 
 


