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INHOUD VAN DEZE NIEUWBRIEF 
 

• Voorwoord van de directie 

• Luizencontrole 

• Schoolfotograaf 13 en 14 maart 

• Schoolfruit 

• Even voorstellen: Juf Zoë Stengewis 

• Betaling schoolreisje en kamp groep 8 

• Unit 1-2-3 

• Nieuws van OPSPOOR: Video van de school 

• Nieuws van het oudercafé 

• Maak kennis met… Ilone Riesebosch 

• Nieuws van onze schoolmaatschappelijk werker 

• Vakantierooster 2022 – 2023 

• Purvak! 

• Uitnodiging Turncentrum Waterland 
 
 
VOORWOORD VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 
 
De eerste periode van 2023 zit er alweer op en de voorjaarsvakantie staat voor de deur. Er is hard 
gewerkt en geleerd deze periode. Naast het dagelijkse aanbod hadden de groepen 3 t/m 8 de Cito 
toetsen. Voor groep 8 was het extra spannend, omdat zij ook hun definitieve adviesgesprekken 
hebben gehad. 
 
We hebben ons naschools aanbod kunnen uitbreiden met huiswerkbegeleiding en binnenkort starten 
we met toneel/drama lessen. We hebben veel talenten op Het Parelhof! 
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We zien dat er steeds meer ouders nemen deel aan het Oudercafé op dinsdag en de Parelkwekers op 
vrijdag. Fijn om zo met elkaar in verbinding te zijn. Ook werd de inloopweek voor ouders goed 
bezocht. 

Vrijdag 24 februari nemen we afscheid van Juf Nadia. Juf Nadia heeft aangegeven dat ze een andere 
uitdaging buiten het onderwijs wil aangaan. We bedanken juf Nadia voor haar inzet op Het Parelhof 
en wensen haar veel succes en een mooie toekomst! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ellen Scherpenzeel/Joke Sibie, directie 
 
 

 
 
LUIZENCONTROLE 
 
Wij willen iedereen eraan herinneren om na de vakantie uw kind goed 
te controleren op luizen. Ook zal er op school gecontroleerd worden. 
Zijn er ouders/verzorgers die willen helpen met deze controle op 
school? Geef u dan op bij de leerkracht van uw kind. 
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SCHOOLFOTOGRAAF 13 EN 14 MAART 
 
Op maandag 13 en dinsdag 14 maart is het weer zover: de schoolfotograaf komt 
op school. De definitieve indeling volgt binnenkort nog via Ouderportaal, maar 
hierbij kunt u het wellicht alvast in uw agenda zetten.  
 
Niet schoolgaande broertjes / zusjes 
Op dinsdag 14 maart is het mogelijk om uw kind, met een broertje of zusje welke 
nog niet op Het Parelhof zit, op de foto te laten gaan. Dit kan na schooltijd (dus 
vanaf 14:00). U dient zich hiervoor wel aan te melden. Dit kan door een email te 
sturen naar n.platel@opspoor.nl. De inschrijving wordt op 6 maart gesloten. 
Daarna is opgeven niet meer mogelijk dus zorg ervoor dat u op tijd een email 
stuurt. Zet u in de email even de naam en de groep van uw schoolgaande kind? Hartelijk dank! 
 

 
SCHOOLFRUIT NA DE VOORJAARSVAKANTIE 
 
Na de voorjaarvakantie is er weer 3 keer per week schoolfruit voor uw 
kind(eren). De dagen zijn echter aangepast naar dinsdag, donderdag en 
vrijdag:  
 
Even weken: 
Dinsdag Appel 
Donderdag Komkommer (1/4 per kind) 
Vrijdag Worteltjes 
 
Oneven weken: 
Dinsdag Mandarijn 
Donderdag Banaan  
Vrijdag Snoeptomaatjes  
 
Wij vragen u om op de maandagen en woensdagen zelf fruit aan uw kind mee te geven.  
 

 
EVEN VOORSTELLEN… JUF ZOË STENGEWIS 
 
Hallo Allemaal, 

Mijn naam is Zoë Stengewis. Ik ben 21 jaar en woon in Purmerend. Sinds 1 

januari 2023 ben ik werkzaam als onderwijsassistent in De Meerkoet van 

maandag t/m vrijdag. In mijn vrije tijd doe ik aan triatlon, ook hou ik van 

bakken en koken. Ik heb veel zin om met de kinderen aan het werk te gaan. 

 
 
 

mailto:n.platel@opspoor.nl
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REMINDER: BETALING BIJDRAGE SCHOOLREISJE / SCHOOLKAMP 
 
Wij hebben nog niet voor alle kinderen de bijdrage voor het 
schoolreisje of het schoolkamp ontvangen. Heeft u de bijdrage nog 
niet overgemaakt, dan helpen wij u er hierbij nog even aan 
herinneren om dit alsnog te doen.  
 
Kinderen Groep 1-7 € 35,-  
Kinderen Groep 8 € 85,-  
Het bedrag kunt u overmaken naar NL 43 INGB 0000 0347 48 
Ovv de naam en groep van uw kind(eren) 
 
Bent u niet in de gelegenheid om het bedrag (in een keer) te betalen, neem dan contact op met de 
leerkracht van uw kind(eren) zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. 
 

 
Update: Unit 1-2-3 
 
 

 

 

 

De voorjaarsvakantie ligt om de hoek, het thema winter komt 

tot een eind. Maar wat hebben wij een hoop geleerd in onze 

unit! Ondanks dat er deze winter maar 1 dag sneeuw is gevallen hebben wij er toch 

samen voor gezorgd dat de corridor er uitzag als een winterwonderland. Zo hebben 

de kinderen hun eigen sneeuwvlokjes gemaakt en deze hebben wij op het raam 

geplakt.  

Ze hebben in de corridor  

sneeuwvlokjes geteld en  

zelfs gesplitst, prachtige  

sneeuwpoppen gemaakt  

van klei, sneeuwvlokjes  

door een doolhof heen  

geblazen en in de laatste  

week voor de vakantie  

een spannend proefje  

gedaan met ijsblokjes!  
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NIEUWS VAN OPSPOOR: VIDEO VAN DE SCHOOL 
 
Leuk nieuws! OPSPOOR heeft ‘Basisschool in Beeld’ in de arm 
genomen om een video van onze school te maken. De filmopname 
vindt plaats op 6 maart 2023. 
 
De video zal op de website van de school en OPSPOOR worden 
geplaatst. Wij willen de video ook graag verspreiden op de eventuele 
social media-kanalen van de school en OPSPOOR. Verder wordt 
beeldmateriaal ingezet voor het sociale jaarverslag van OPSPOOR. Het 
doel is om een positief beeld van de school te laten zien en iedereen 
enthousiast te maken voor het onderwijs. 
 
We gaan zorgvuldig om met het beeldmateriaal en er wordt alleen beeldmateriaal gemaakt van  
leerlingen die onherkenbaar in beeld zijn. Uiteraard plaatsen wij geen beelden waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. Ook plaatsen we bij de video geen namen van leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OPSPOOR 
 
 
NIEUWS VAN HET OUDERCAFÉ 
 
Op 7 maart komt Caroline Ostermann in Het Oudercafé praten 
over gamen en schermen. Het oudercafé is toegankelijk voor alle 
ouders/verzorgers. Lijkt het u interessant om ook aan te 
schuiven? U bent van harte welkom om 8:30 in het lokaal van de 
Driesprong (BSO).  
 
 
 
MAAK KENNIS MET… ILONE RIESEBOSCH 
 
Mijn naam is Ilone Riesebosch. Wat ik het liefst doe is mensen 
begeleiden naar een gezond en fitter leven. Vanaf baby, peuter, kleuter 
en de pubers… samen in het gezin zoeken naar gezonde oplossingen is 
mijn passie.  
Wat als uw kind(eren) even helemaal geen zin meer hebben om naar 
jouw wijze voedingsleer te luisteren? Ik geef jullie handvaten om in 
kleine stapjes toch een heel eind te komen. Voor de kinderen, maar 
natuurlijk ook voor uzelf. Op naar een fijn en gezond leven!  
 
Zullen we beginnen? U kunt mij bereiken op 06-51152919 of info@iloneriesebosch.nl. Op mijn site 
kunt u meer informatie vinden: www.iloneriesebosch.nl 
 

mailto:info@iloneriesebosch.nl
http://www.iloneriesebosch.nl/
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VAN DE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER: KHALID EL GHALBZOURI 
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VAKANTIEROOSTER 2022-2023 

 
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 
Maandag 3 juli 2023  
Dinsdag 4 juli 2023 
 
Speciale dagen 
Woensdag 17 mei 2023 – tot 12.00 uur 
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