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   Veel leesplezier! 
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NIEUWS VANUIT HET PARELHOF 

 

Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 
 
Na een mooie start van het schooljaar zijn we alweer de tweede periode ingegaan. Een periode waar 
verschillende activiteiten gepland staan. Activiteiten waarvan we hopen dat ze dit schooljaar wel 
door kunnen gaan. We merken dat we nog steeds met corona geconfronteerd worden. Zowel bij 
leerkrachten als bij leerlingen. Indien een leerkracht positief getest is en vijf dagen in quarantaine 
moet, proberen we de groep zo goed mogelijk op te vangen. Dit lukt jammer genoeg 
niet altijd. Fijn dat we zoveel begrip en medewerking van u krijgen. 
 

Inloopweek: de week van 14 t/m 18 november is weer inloop week. U bent elke 

ochtend van 8.30 tot 8.45 uur welkom in de groep(en) van uw kind(eren) om te 

kijken wat we allemaal leren en doen op Het Parelhof. 

Even onder uw aandacht: vanuit de gemeente Purmerend zijn er verschillende 
subsidies, die u als ouder/verzorger kunnen ondersteunen met het betalen van de contributie voor 
een sport, muziekles of een schildercursus van uw kind. Meer informatie kunt u vinden op de site van 
de gemeente Purmerend of bij Alle kinderen doen mee. 

Met vriendelijke groeten,  

Ellen Scherpenzeel/Joke Sibie, directie 

 

Babynieuws 
 
Juf Jaimie van de Waterhoen is in verwachting.  
Wij feliciteren juf Jaimie en haar vriend en wensen hen een fijne 
zwangerschap toe. 

 

 

Het oudercafé 

Anneke Bots organiseert elke week een Oudercafé op Het Parelhof.  
Bent u ook geïnteresseerd kijk dan in de flyer welke u aantreft in de bijlage.  
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Komt u ook op de koffie contact ochtend over: Lekker lezen! 

Dinsdag 8 november om 8.30 uur in de BSO ruimte. 

Lezen is leuk. Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in 
lezen. Samen met Kitty (onze leesconsulent van Bibliotheek 
Waterland) stimuleren we onze leerlingen om boeken te lezen en 
boeken uit te kiezen, die ze leuk vinden. Kitty komt regelmatig in de 
groepen om voor te lezen en boeken te promoten. Op dinsdag 8 november om 8:30 uur 
is Kitty te gast in ons wekelijkse Oudercafé. Ze komt vertellen wat haar rol is op Het 
Parelhof en komt met leuke voorleestips voor thuis.  

Alle ouders zijn van harte welkom!  

 
Jouw sportpas, welke sport wil jij een keer proberen? 
 
Kennismaken met een nieuwe sport? Probeer dan de JouwSportPas. Met JouwSportPas kun je 
voordelig of soms helemaal gratis kennismaken met een sport in jouw buurt 
 
Voor meer informatie en HET inschrijven treft u in de bijlage de flyer van JOUWSPORTPAS.  
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Atelier 
 
Buiten breken de donkere dagen weer aan. Ook Het Parelhof hult zich in duisternis en ontstaan er 
mooie schaduw ontwerpen tijdens het atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKANTIEROOSTER 2022-2023 

 
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 
 
 
Studiedagen 
Donderdag 23 februari 2023  
Vrijdag 24 februari 2023 
Maandag 3 juli 2023  
Dinsdag 4 juli 2023 
 
 
Speciale dagen 
Maandag 5 december 2022 – tot 12.00 uur  
Vrijdag 23 december 2022 – tot 12.00 uur 
Woensdag 17 mei 2023 – tot 12.00 uur 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief. Onze volgende 

nieuwsbrief kunt u rond 2 december verwachten.  
 
 

Goed weekend! 
  


