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INHOUD VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 

Nieuws vanuit het Parelhof 

Vakantierooster 2022-2023 

 

 

   Veel leesplezier! 
 
 
Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof,  

 
Dan is het alweer zover, de laatste maand van het jaar is begonnen. Een 
maand waarin verschillende gezellige activiteiten gepland staan en die 
dit jaar ook echt doorgaan. We kijken uit naar maandag 5 december, 
omdat Sinterklaas Het Parelhof een bezoek komt brengen.  
 
Er zijn al verschillende Sinterklazen en Pieten gezien op Het Parelhof. 
Het samen in gezinsgroepen kon ook weer. Zo werd er vrijdag 25 
november een Sinterklaasverhaal voorgelezen.  
 
   

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joke Sibie/Ellen Scherpenzeel 
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Directie DKC Het Parelhof 
 
 
Ook worden er pepernoten gebakken. Het koor is druk aan het oefenen. 
 

 
 

NIEUWS VANUIT HET PARELHOF 

 

Kerst 
We hebben voor het Kerstdiner uw hulp nodig. Ouders/verzorgers wordt gevraagd een heerlijk 
gerecht te maken. De leerkrachten inventariseren samen met de leerlingen wat ze graag willen eten 
tijdens het diner. De gerechten hangen in de vorm van een kerstbal vanaf vrijdag 16 december 8.30 
uur bij de lokalen. U kunt vrijdag 16, maandag 19 en dinsdag 20 december een kerstbal met een 
gerecht uitzoeken. Het gerecht dat u gaat maken, kunt u donderdag 22 december om 17.00 uur 
brengen of meenemen.   
 

Parelhof koor 
 
Ook kunt u weer genieten van het Parelhof koor. Zij zullen voor u 
zingen op dinsdag 20 december van 8.10-8.25 uur op Zichthof 9 en 
donderdag 22 december van 8.10-8.25 uur op Zichthof 11.  
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Nieuwe collega 

 

Nicole Platel start per 1 december als onze nieuwe management assistent. 

Wij heten Nicole van harte welkom en wensen haar veel werk plezier toe 

op het Parelhof.  

Wie is Nicole? 

Hallo allemaal! 

Bij deze stel ik mijzelf even aan jullie voor. Mijn naam is Nicole Platel. 
Ik ben 44 jaar (op 5 december 45) en woon samen met mijn twee 
kinderen en vriend in Purmerend. Vanaf 1 december ben ik werkzaam 
op DKC Het Parelhof als management assistent. 

Hiervoor heb ik 23 jaar op een verzekeringskantoor in Purmerend 
gewerkt, maar ik was eigenlijk wel toe aan een nieuwe uitdaging. Best 
spannend na zo’n lange tijd, maar ik voel me meteen welkom op Het 
Parelhof! 

Naast mijn werk breng ik veel uurtjes door op en om het korfbalveld. 
Voorheen heb ik op hoog niveau gespeeld, maar tegenwoordig korfbal 
ik gezellig in een vriendenteam. Tevens ben ik secretaresse van de 
club. Als ik nog tijd over heb ga ik graag wandelen met vriendinnen. 

Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op Het Parelhof te mogen werken. Hebben 
jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen? Jullie kunnen mij vinden in het 
kantoortje tegenover de IB’ers of ergens in de gangen van Het Parelhof. Ik heb heel veel zin in mijn 
nieuwe uitdaging en wellicht komen we elkaar binnenkort tegen! 

Groetjes van Nicole 

 

Wendy Frinking is per 1 december op nieuwe werkplek gestart. Wij wensen 

Wendy veel succes met haar nieuwe baan en bedanken Wendy voor haar inzet 

en betrokkenheid op Het Parelhof.  
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Belangrijke data:  
 
 maandag 5 december Sinterklaasfeest 12 uur  
 vrijdag 16, maandag 19 en dinsdag 20 december gerecht ophalen   
 dinsdag 20 december 8.10 uur Parelhof koor Zichthof 9  
 donderdag 22 december 8.10 uur Parelhof koor Zichthof 11  
 donderdag 22 december Kerstdiner 17.00-18.30 uur  
 vrijdag 23 december 12.00 uur start kerstvakantie  

 

Het damtoernooi  
 

 Het damtoernooi voor de scholen van Purmerend was dit jaar weer een groot 
succes. De organisatie heeft met succes zijn best gedaan om er een prachtig 
sportief toernooi van te maken. Het Parelhof had 1 team ingeschreven van 5 
leerlingen. In totaal waren er 6 schoolteams aanwezig op het toernooi. Na een 
avond dammen tegen de andere teams zijn onze leerlingen op de vierde plaats 
geëindigd. Iedere deelnemer heeft een medaille ontvangen. Daarnaast hebben ze 
per team een damspel gewonnen op school te gebruiken. We hopen volgend 
schooljaar nog meer leerlingen enthousiast te maken voor dit toernooi.  

 

Het Korfbaltoernooi  
 

Het schoolkorfbaltoernooi was ook dit schooljaar weer top. Van groep 3-4 had Parelhof 1 een 
wedstrijd gewonnen met 3-0. Helaas de anderen verloren. Parelhof 2 was door naar de kwartfinales, 
maar helaas daar uitgeschakeld. Van groep 5-6 waren beide 
teams door naar de kwartfinales. Parelhof 1 was daar 
uitgeschakeld. Maar Parelhof 2 was knap 2e geworden. Het 
was een geweldig leuk en goed georganiseerd toernooi. 
Volgend schooljaar doen we zeker weer mee!  
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Diploma-uitreiking Mediatoren 
 

Afgelopen dinsdag 29 november hebben de mediatoren hun diploma ontvangen. Deze 16 leerlingen 
uit de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen weken een training gevolgd om mediator te worden op 
Het Parelhof. De leerlingen hebben vol overtuiging meegedaan met de lessen. Zij hebben een 

stappenplan uit hun hoofd moeten leren en verschillende meditaties 
nagespeeld om zo te kunnen helpen 
bij het oplossen van een conflict 
tussen andere leerlingen.  
Het uitreiken van de diploma's was 
een feestelijk gebeuren, waarbij 
ouders/verzorgers, opa's, oma's, 
meesters, juffen en andere 

belangstellenden aanwezig waren. Onder luid applaus 
ontving iedere leerling zijn/haar diploma.  
Wij wensen alle mediatoren heel veel succes toe!  

 

 

 

 

Sinterklaas en Pieten in unit 1-2-3 

Op het Parelhof zijn de Sinterklaasactiviteiten met 
veel enthousiasme gestart. De kinderen van unit 1-
2-3 hebben in de corridor is een speelgoedwinkel 
gemaakt waar de Pieten de cadeautjes voor de 
kinderen kunnen kopen. Deze cadeautjes worden 
in de inpakhoek door de pieten netjes ingepakt. 
Daarna gaat Sinterklaas en de Pieten de 
cadeautjes naar de kinderen brengen. Sinterklaas 
heeft het maar druk mee en kan daarna lekker 
uitrusten in het Sinterklaashuis. In de unit 1-2-3 
spelen de kinderen groepsdoorbroken samen in de 
hoeken. De hele week mochten de kinderen in 
groepsdoorbroken groepjes pepernoten maken in 
de ruimte van de BSO. Samen met meester Bas, juf 
Margot en juf Nicolette werd pepernoten deeg 
gemaakt. Iedereen mocht van het deeg 
pepernoten maken die daarna werden gebakken. 

Natuurlijk kreeg iedereen zijn eigen pepernoten mee naar huis. 
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Met de grote blokken werd de stoomboot gebouwd, Ozosnel en Sinterklaas werd gemaakt van de 
kleine plus plus, er werden zakken geknipt en beplakt met speelgoed, er werden Sinterklaasjes en 
Pieten geknutseld en in de Fuut hebben de kinderen een schrijfdansles gedaan. Ze mochten op 
muziek de krullenbol van Piet en de krullenbaard van Sinterklaas maken met wasco. 

In de groepen werd voorgelezen uit het boek: de Pieto-toets. Sinterklaas heeft te weinig Pieten en 
vraagt de kinderen om hulp Pietje te worden. Daar moet natuurlijk goed voor geoefend worden. 
Klimmen, klauteren, balanceren, mikken, zachtjes sluipen. Maar de Pieten moeten natuurlijk ook de 
liedjes goed kennen. Als we alle toetsjes goed gedaan hebben krijgen de kinderen een Pieto-toets 
diploma. Overal hoor je gezellige Sinterklaasliedjes. Laat het grote feest maandag 5 december maar 
komen. We hebben er zin in! 

 
Nieuws vanuit groep 7-8 
 
Op woensdag 23 november hebben de groepen 8 een 'Whatshappy' gastles gehad van Meester Coen 
en meester Tiago. Deze lessen zijn een samenwerking tussen de schoolbesturen (PSG, CPOW en 
OPSPOOR) in Purmerend.  
 
Tijdens deze les stond mediawijsheid centraal. Er werd gesproken over 
sociale media en er werd gekeken naar het eigen sociale media gebruik. 
Wat zijn de leuken dingen aan sociale media en wat zijn de minder leuke 
kanten van sociale media. In de groepen zijn er complimenten verstuurd 
via whatsapp op een papieren telefoon. Wat is er leuk om te ontvangen? 
Wat is er niet leuk om te ontvangen? Welk gevoel roept dit op?  
 
Op woensdag 30 november maken juf Nadia en juf Manon de koppeling 
met Vreedzame school en gaan we afspraken maken om vreedzaam met elkaar om te gaan op 
Whatsapp.   
 

 
Op maandag 21 en 28 november zijn de groepen 8 op bezoek 
geweest in de techniekloods van het Gerrit Rietveld. Deze 
techniekloods is speciaal neergezet voor basisschoolleerlingen om 
kennis te maken met techniek.  
 
Tijdens deze dag hebben de kinderen een vliegtuig gebouwd op 
een zonnecel. Ze hebben gewerkt met verschillende apparaten en 
allerlei gereedschap. Ze hebben kennis gemaakt met verschillende 
technieken. Helaas scheen de zon niet en moeten de vliegtuigen 
nog getest worden.  
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Zwemvierdaagse 

WZ&PC Purmerend, de plaatselijke Zwem- en Poloclub, organiseert deze kerstvakantie weer als 
vanouds de Purmerendse Zwemvierdaagse in het Leeghwaterbad. Van dinsdag 27 tot en met vrijdag 
30 december zal deze editie van dit spetterende evenement weer plaatsvinden. Er kan weer vier 
dagen lang banen worden gezwommen net als vanouds voordat de coronapandemie uitbrak. Er kan 
dagelijks worden gezwommen tussen 18.00 en 20.00 uur en wel in tijdvakken met een starttijd om 
18:00 en 19:00 uur. 

 
Alle zwemmers dienen wel in het bezit te zijn van een zwemdiploma! 

 
De tribune en de horeca zijn geopend tijdens de zwemvierdaagse. Inschrijven kan vanaf maandag 14 
november via de website van www.wzpc.nl.   
Let op: er dient dit jaar via de website ingeschreven en betaald te worden. Ter plekke is het nog wel 
mogelijk om te pinnen, maar het liefst vooraf. De prijs van de zwemvierdaagse is € 10,-. 

 
Het inschrijfformulier en meer informatie zijn te vinden op de website.   
https://wzpc.nl/zwemvierdaagse/ 

 
   
       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wzpc.nl/zwemvierdaagse/
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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 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief. Onze volgende 

nieuwsbrief kunt u rond eind januari verwachten.  

 


