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VOORWOORD VAN DE DIRECTIE 
 
Beste ouders/verzorgers van Het Parelhof, 
 
Het schooljaar schiet al aardig op en we zijn inmiddels gestart met de planning en formatie voor het 
volgend schooljaar. We houden u daarvan op de hoogte. 
 
Het zwangerschapsverlof van Juf Jaimie is deze week ingegaan. We wensen haar een fijn verlof toe 
en zijn benieuwd naar de baby. Trots zijn wij op het team van unit 6-7-8 hoe zij met elkaar het verlof 
juf Jaimie opvangen. Ook bedanken we de ouders van unit 6-7-8 voor hun medewerking, begrip en 
steun.  
 
Fijn is ook dat juf Marion hersteld is en haar werkzaamheden weer kan oppakken. 
 
We merken dat de hoofdluis toch weer toeneemt en we zijn blij dat een groep ouders na elke 
vakantie alle leerlingen op hoofdluis komt controleren. Als er hoofdluis wordt aangetroffen, worden 
gelijk ouders gebeld met het verzoek hun kind op te halen en te behandelen. Zo zorgen we met 
elkaar dat de hoofdluis zich zo min mogelijk kan verspreiden. Wilt u zelf uw kind ook regelmatig 
controleren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo gezellig: ouders bij de inloop. 



 

   
Mooie werkjes bij het atelier.  Het thema van Unit 1-2-3 is milieu en recycling.       
 
Met vriendelijke groet, 
Ellen Scherpenzeel/Joke Sibie, directie 

 
JUF JAIMIE IS GESLAAGD! 
 
Vlak voor haar zwangerschapsverlof heeft juf Jaimie haar diploma 
Gedragsspecialist gehaald.  
Een gedagsspecialist is een leerkracht die zich geschoold heeft in het 
omgaan met leerlingen die extra onderwijs en 
ondersteuningsbehoeften hebben op sociaal en emotioneel gebied. De 
gedragsspecialist kan worden ingezet bij het voorkomen en tegengaan 
van en het omgaan met gedragsproblemen binnen en buiten een groep. 
Wij zijn natuurlijk ontzettend trots op juf Jaimie! GEFELICITEERD! 

 
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. 



 

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK WATERLAND ZICHTHOF 11 
 
Hierbij herinneren wij u nog even aan de openingstijden van de 
bibliotheek in onze school.  
U bent elke dag van harte welkom in de bibliotheek op Zichthof 11. 
De bibliotheek is geopend van  14.00 – 16.30 uur. 
U kunt, samen met uw kind(eren), boeken uit te zoeken om mee te 
nemen naar huis. Het liefst lenen met een Bibliotheek Waterland 
bibliotheekpas op de voorste computer. Maar zonder pas op de  
achterste computer mag ook want het belangrijkste is dat de 
kinderen lezen! 
 
Ook voor ouders 
Boeken, geleend in de grote Bibliotheek aan de Waterlandlaan, mogen ook bij ons worden 
ingeleverd. Wij zetten deze boeken op transport naar de grote bibliotheek. Omgekeerd kunt u ook 
boeken reserveren via de website en dan bij ons af laten leveren. 
 

 
HET PARELHOF KLEURT GROEN 
 
Deze maand zijn de plantenbakken op onze leerpleinen eindelijk gevuld met 
prachtige planten door Pp Bloemen en Planten. Dat maakt de leerpleinen nóg 
gezelliger!  
 
Wist u dat de planten niet alleen zorgen voor wat gezelligheid maar ook voor 
gezondere lucht, meer rust en een betere concentratie. 
 

 
STEMMEN OP SCHOOL 
 
Op 15 maart waren de landelijke verkiezingen voor Provinciale Staten en voor 
de Waterschappen. Ons leerplein op Zichthof 9 werd veranderd in een 
stembureau. De hele dag konden mensen uit Purmerend komen stemmen. 
Natuurlijk gaan de leerkrachten zelf ook stemmen en toevallig ging de 
nieuwspricipetekst in de bovenbouw over de Provinciale verkiezingen. Daarom 
namen de juffen de kinderen mee om te stemmen.  
Jong geleerd, oud gedaan! 
 
 
 
 
 



 

NIEUWS UIT GROEP 8 
 
Musical 
Leuk nieuws!! De datum en locatie zijn bekend!  
De musical is op dinsdagavond 18 juli in de grote zaal van de Purmaryn! Schrijf deze datum alvast in 
jullie agenda.  
 
Inmiddels staat de rolverdeling op Teams. Er zijn een aantal rollen die gedeeld gaan worden. Ik ben 
met de kinderen bezig om de tekst te verdelen. Rond maandag 10 april moeten de kinderen de tekst 
uit hun hoofd weten. Willen jullie de kinderen hierbij helpen. 
 
Na de meivakantie moeten de kinderen de kleding en attributen mee naar school nemen. Kunnen 
jullie iets niet vinden of zijn er vragen? Stuur een berichtje via Ouderportaal.  
 
Vanaf maandag 20 maart komt er elke maandagmiddag van 12 tot 14 uur een leerkracht van het NKT 
ons helpen met het instuderen van de musical. Verdere tijden en data van workshops, decor 
knutselen etc. volgen nog.  

IEP 
Op dinsdag 18 en woensdag 19 april is de IEP eindtoets voor groep 8. De toets bestaat uit twee 
onderdelen, taal en rekenen. Voor beide onderdelen krijgen de kinderen 60 minuten de tijd. Op 
woensdag 19 april zullen de kinderen na de IEP eindtoets direct naar huis gaan.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen van Unit 6-7-8 dragen hun steentje bij aan een schoon en opgeruimd schoolplein. 
Regelmatig lopen zij een rondje over het schoolplein om het zwerfafval op te ruimen. 

 

 
VAKANTIEROOSTER 2022 – 2023 
 
Goede vrijdag / Pasen  vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 
Meivakantie   maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 
Hemelvaartweekeinde  donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 
Pinksteren   zondag 28 mei  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 – les tot 12.00 uur 
Vrijdag 21 juli 2023       

https://www.facebook.com/DKCParelhof 
 



 

 
 
 


