
 

 Zichthof 9-11 
 1445HC Purmerend 

 0299-640610 
 Info.hetparelhof@opspoor.nl 

 www.hetparelhof.nl 

Nieuwsbrief             mei-juni 2022  

 

 

Inhoud 

• Nieuws vanuit het Parelhof 

• Inloopweek – de week van 6 juni 

• Leden sportcommissie 

• Avondvierdaagse 

• De Parelkwekers 

• Vakantierooster 2022-2023 

• Schoolreizen 

• Schooltuinen 

• Volleybaltoernooi 

• Campagne Lezen 

• Verkeersexamen 

• Belangrijke data 

• Out of School 

 

 

Nieuws vanuit het Parelhof 

Beste ouders en verzorgers van DKC Het Parelhof, 

Zoals u in de brief van het Bestuur heeft kunnen lezen, zullen wij als directie op DKC Het Parelhof 

langer blijven. Wij zijn heel blij dat we onze samenwerking met het team, leerlingen en ouders 

verder kunnen voortzetten. 

Fijn vinden wij ook dat activiteiten zoals: schoolreisjes, juffen- en meestersdag, avond-4-daagse en 

sportevenementen weer allemaal door kunnen gaan. 

Super trots zijn wij dan ook op ons Parelhof team dat met volleybal eerste is geworden, zie verder in 

deze nieuwsbrief. 

Op dit moment zijn wij druk met de formatie en groepsindeling bezig. Zodra deze rond is, zullen wij 

u daarover informeren. 

Als laatste wensen wij u een heel fijn Hemelvaartweekend toe. 

Namens het Team van Het Parelhof, 

Ellen Scherpenzeel en Joke Sibie, directie 
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Inloopweek – de week van 6 juni 

In de week van 6 juni organiseren wij weer een inloopweek. Tussen 08.30 uur en 08.45 uur bent 

u welkom om een kijkje te nemen in de groep van uw kind. U heeft dan de mogelijkheid om 

samen met uw kind zijn of haar werk in te zien en te volgen waar de kinderen mee bezig zijn. 

Heeft u meer kinderen op school, dan vragen wij u meer ochtenden hiervoor vrij te maken, zodat 

er voor elk kind een kwartiertje wordt ingepland. 

 

Leden sportcommissie 

Het is u vast bekend dat wij een Oudervereniging (OV) hebben, die op velerlei wijze is betrokken 

bij buitenschoolse activiteiten, maar ook bij activiteiten die tijdens schooluren georganiseerd 

worden. De afgelopen 2,5 jaar heeft de OV zoveel als mogelijk gedaan wat kon worden 

georganiseerd in coronatijd. Nu mogen we weer zo goed als alle activiteiten opstarten en 

uitvoeren en daarom zijn wij nu op zoek naar ouders die én de OV willen versterken bij de 

organisatie én ouders die willen meehelpen bij het uitvoeren van de diverse activiteiten. Op dit 

moment vragen wij ouders die mee willen helpen in de Sportcommissie, zodat wij weer sportieve 

activiteiten kunnen gaan opstarten. 

Wilt u meedenken/meewerken of heeft u andere ideeën voor de OV, laat het dan weten. U kunt 

de Oudervereniging mailen: ov.hetparelhof@opspoor.nl  

 

Avondvierdaagse 

Omdat de OV kampt met te weinig hulp, is besloten om de avondvierdaagse niet via school te 

organiseren. Wij hopen natuurlijk dat we volgend jaar de bloesemtocht en de avondvierdaagse 

weer kunnen organiseren. Voor nu kan een ieder op individuele titel de avondvierdaagse 

meelopen. 

 

Avondvierdaagse 2022 Purmerend 

 

Van 13 tot en met 16 juni a.s. 

organiseert de wandelsportvereniging 

weer de Avondvierdaagse in Purmerend. De start is bij Party-centrum 'Concordia', Koemarkt 45 , 

1441 DB Purmerend (NH). 

Afstanden 5 of 10 km en het inschrijfgeld bij voor-inschrijving is € 5,00. 

VOORINSCHRIJVING INDIVIDUELEN Woensdag 1 juni, tussen 19.00 en 20.00 uur, bij Concordia, 

Koemarkt 45 Purmerend 

NA-INSCHRIJVING KAN IN HET STARTLOKAAL OP MAANDAG 13 JUNI. 

Het inschrijfgeld bij na-inschrijving bedraagt € 6,00 per persoon. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur wandelsportvereniging P en O.  

mailto:ov.hetparelhof@opspoor.nl
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De Parelkwekers 

Beste ouders/verzorgers van het Kindcentrum het Parelhof, 

Het is alweer twee jaar geleden dat wij als Parelkwekers bij 

elkaar kwamen. Wij zijn dan ook ontzettend blij om hier 

weer verder van start te kunnen gaan en iets te betekenen 

voor elkaar. De parelkwekers is een initiatief van ouders die 

graag meer verbinding willen tussen ouders van kinderen van Dalton Kindcentrum het Parelhof. Dit 

trefpunt is opgericht voor alle ouders van het Kindcentrum waarin zij elkaar beter kunnen leren 

kennen, tips met elkaar uitwisselen en elkaar willen helpen mocht dat nodig zijn. Wij hopen ouders 

weer van harte te kunnen ontvangen tijdens  inloopmomenten/koffiecontact-ochtenden die wij 

zullen organiseren. Er zullen informeel allerlei onderwerpen aan de orde komen. 

 

Binnen de Parelkwekers houden de ouders van 

school, peuterspeelzaal en de kinderopvang elkaar 

op de hoogte van hetgeen plaatsvindt. Ze kunnen 

met aanbevelingen komen naar de MR en de 

oudercommissie/oudervereniging van het Kind 

Centrum. 

Namens de Parelkwekers, 

Nadia Chamrouki-Hajji 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 

Onderstaand alvast de vakanties voor komend schooljaar 

1e schooldag    maandag 29 augustus 2022 

Herfstvakantie  maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022 

Kerstvakantie   maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Goede vrijdag / Pasen vrijdag 7 t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie   maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaartweekeinde donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren   zondag 28 en maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie  maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023 
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Schoolreizen 

De groepen 5, 6 en 7 zijn op schoolreis geweest naar Het Archeon in Alphen aan de Rijn en de 

groepen 3 en 4 bezochten het Zuiderzeemuseum. Iedereen heeft én heel mooi weer gehad én 

een fantastische dag. We kijken terug op 2 hele mooie schoolreisdagen. De groepen 1 en 2 zullen 

woensdag 1 juni in Het Sprookjesbos in Enkhuizen hun schoolreis vieren. Ook hen wensen wij 

een hele leuke dag toe en we duimen voor mooi weer. 

Ook willen we hierbij alle ouders heel erg bedanken voor de hulp die is gegeven bij de 

schoolreizen. Wat heerlijk dat dit weer kan.  

Wij hopen weer vaker een beroep op jullie te mogen doen. 

 

Groep 8 

Vorige week dinsdag 17 mei is groep 8 bij het 

NKT geweest. De kinderen hebben een 

workshop dans en spel gevolgd. Zij hebben 

ontzettend veel kunnen leren van deze 

workshops. 

Afgelopen dinsdag is groep 8 naar de 

Purmaryn gegaan voor een workshop en om 

kennis te maken met de zaal, want daar zal de 

afscheidsmusical worden opgevoerd. U 

begrijpt dat dit behoorlijk wat spanning 

veroorzaakt bij onze toekomstige sterren van 

het theater! 
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Schooltuinen 

Tegenwoordig worden er hele kunstwerken gemaakt van de schooltuintjes die door de kinderen 

worden bewerkt. 
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Volleybaltoernooi 

 

 

Vanuit de Stichtingen Kinderopvang 

Purmerend en OPSPOOR werd dinsdag 17 

mei een volleybaltoernooi georganiseerd in De Beuk en wij als 

Kindcentrum Het Parelhof waren van de partij. We deden het supergoed, want de beker ging 

naar ons Kindcentrum. 

 

  

https://www.facebook.com/DKCParelhof/photos/pcb.1696162567413006/1696159514079978/?__cft__%5b0%5d=AZUVWlzw715ADxPG5EszlsmvVWlIkq3QFEFbPuuLbQT5Ukc_2XYIj5t17FlmVsBcNkYMynDUOZMJ0uAGN3A0KABtdNNuyr1O7GzCHZBR--XQWwCSLzCZtP-C6elYjtmx5hm5zdVwSAVPbCGanMkADBD3&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/DKCParelhof/photos/pcb.1696162567413006/1696159580746638/?__cft__%5b0%5d=AZUVWlzw715ADxPG5EszlsmvVWlIkq3QFEFbPuuLbQT5Ukc_2XYIj5t17FlmVsBcNkYMynDUOZMJ0uAGN3A0KABtdNNuyr1O7GzCHZBR--XQWwCSLzCZtP-C6elYjtmx5hm5zdVwSAVPbCGanMkADBD3&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/DKCParelhof/photos/pcb.1696162567413006/1696159574079972/?__cft__%5b0%5d=AZUVWlzw715ADxPG5EszlsmvVWlIkq3QFEFbPuuLbQT5Ukc_2XYIj5t17FlmVsBcNkYMynDUOZMJ0uAGN3A0KABtdNNuyr1O7GzCHZBR--XQWwCSLzCZtP-C6elYjtmx5hm5zdVwSAVPbCGanMkADBD3&__tn__=*bH-R
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Campagne Lezen 

 
Vrijdag 20 mei brachten de wethouder van onderwijs van de gemeente Purmerend, Thijs Kroese 

en Henk Schulte van het Leesteken een bezoek aan Het Parelhof. In verband met de campagnes 

‘Lezen laten leven’ (gemeente) en ‘Geef een prentenboek cadeau’, kregen alle leerlingen van PSZ 

Pinkeltje en de groepen 1 tot en met 4 een gratis boek mee naar huis . Wij wensen jullie veel 

(voor)lees plezier! 

 

Verkeersexamen  

Deze week was ook het praktisch verkeersexamen voor groep 7 en 

een aantal leerlingen van groep 8! De uitslag moet nog 

binnenkomen, maar iedereen heeft fantastisch zijn best gedaan. 

Toppers!!!! 
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Belangrijke data 

Vakantie: 

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: 

01-06-2022 Schoolreis 1-2  

 

 

Out of School 

  
  


