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Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeel-

and (ROVZ) en haar partners organiseren samen 

in september de Zeeuwse maand van de Ver-

keersveiligheid. Vrijdag 17 september hebben de 

groepen 5 t/m 8 aandacht geschonken aan de 

actie Mono Scoort. Mono staat voor ongestoord 

onderweg zijn en de aandacht houden op één 

ding: het verkeer. Zonder afleiding van appjes of 

social media posts

Via de Provincie kregen we de uitnodiging of 

we hieraan mee wilden werken. Dit wilden we 

graag. In het kader van de verkeersveilgheid is 

Mono Scoort een zeer goede actie. Samen met de 

ANWB en de gemeente Vlissingen hebben we de 

aftrap gedaan van deze campagne.

De wethouder van verkeer Sem Stroosnijder 

mocht als eerste het voorbeeld geven. Daarna 

mochten alle kinderen enkele keren proberen de 

bal in het doel te schieten of te gooien. Ze kregen 

daarvoor een mooi certificaat en een leuke sleu-

telhanger.

Zie ook de website van het ROVZ:

https://www.rovz.nl/nieuws/mono-scoort-bij-de-

parelburcht

Mono
scoort



Wij zoeken nog steeds ouders/verzorgers die wil-

len helpen met de spelbegeleiding.

Fijn dat enkele ouders zich al hebben opgegeven, 

maar dit is nog niet voldoende. 

Wie kan er 1 of meerdere malen per week komen 

helpen? 

Wij zoeken vooral nog ouders voor de maandag 

en de vrijdag.

Graag een mail sturen naar n.vandevelde@onze-

wijs.nl

Ook voor andere activiteiten zoeken wij weer ou-

derhulp, o.a. bij koken, techniek en knutselen. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.

Spelbegeleiding



Op deze dagen zijn de kinderen vrij.

Woensdag 6 oktober heeft het team een 

studiedag m.b.t. het onderwerp “de Gelukkige 

klas”. Dit is een traject waar we vorig jaar mee zijn 

gestart. Het is een pedagogisch proces n.a.v. het 

boek “de Gelukkige 

klas”, dat de basis 

hiervoor is. 

Een methodische 

wijze van handelen 

en denken om het 

verschil te kunnen 

maken voor de 

kinderen die aan ons 

toevertrouwd zijn. 

Woensdag 13 oktober gaan we met het hele 

team naar IKC Mondomijn te Helmond.  We gaan 

daar op bezoek om te zien en te horen hoe ze 

daar werken met een andere organisatie van het 

onderwijs. Meer kindgericht en talentgericht. 

We nemen ook deel aan enkele workshops en 

hopen inspiratie op te doen voor ons eigen 

onderwijs.

Zie ook de website van Mondomijn: https://www.

mondomijn.nl 

Studiedagen in oktober
Woensdag 6 oktober en woensdag 13 oktober 2021.



Op 22 september was het nationale 

kraanwaterdag.

Sinds dit schooljaar hebben we een eigen 

watertappunt op school. Dit werd op deze dag 

officieel in gebruik 

genomen. Alle 

kinderen kregen een 

eigen waterfles met 

onze nieuwe naam 

erop. De kinderen 

leerden dat water 

drinken gezond is 

en ze mochten hun 

nieuwe bidon vullen 

met water uit onze 

watertap op school!

Nationale 
kraanwaterdag



Ook op school wordt er aandacht besteed 

aan de Kinderboekenweek die start op woensdag 

6 oktober a.s.

Kinderboeken-
week   



Donderdagmiddag 14 september zijn we gestart 

met de talentenworkshops voor de kinderen 

van de groepen 5 t/m 8. Er worden diverse 

workshops gehouden. O.a. techniek, koken, 

tekenen, een vreemde 

taal, dans, knutselen, 

schaken, dammen, 

natuur, muziek en 

programmeren. De 

kinderen volgen 

2 verschillende 

workshops. Na enkele weken wordt er gewisseld 

en volgen ze weer 2 andere workshops. De 

betrokkenheid en het enthousiasme is zeer groot. 

Zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten. Het 

is echt genieten!

Talenten-
workshops



Vrijdagmiddag 8 oktober willen we officieel de 

nieuwe naam in gebruik gaan nemen met een 

feestelijk tintje. Dit willen we doen ‘s middags 

voordat de school uit gaat. Ongeveer tussen 

14.00 en 14.30 uur. Samen met alle kinderen en 

u wordt hierbij ook uitgenodigd. Meer informatie 

volgt nog via een apart berichtje.

Officieel 
de Parelburcht



Onderstaande activiteiten zijn reeds gestart en 

zijn voorlopig voor de kinderen van 

de groepen 4 t/m 8.

Naschoolse 
activiteiten

Activiteit: Dag Tijd Begeleider Ruimte

Schaken dinsdag 14.45 - 
16.00 
uur

Joas Fontijn ruimte 
naast de 
hoofd-
ingang

Handen-
arbeid

donder-
dag

14.45 - 
16.00 
uur

Kiaora de 
Quel-lery 
en Djenna 
Huigen

Handvaar-
digheids-
lokaal

Dansen vrijdag 14.45 - 
16.00 
uur

Amber 
Boone

sportzaal

Huiswerk-
begeleiding

woens-
dag

13.00 - 
14.00 
uur

Willy Dekker media-
theek



Wat zijn de 6 weken van de zomervakantie voorbij 

gevlogen! We hebben met de kinderen veel 

activiteiten gedaan en hebben leuke uitstapjes 

gemaakt met de KOW-bus. Natuurlijk hebben we 

ook allemaal genoten van een heerlijke vakantie 

en zijn we weer uitgerust begonnen. We zijn rustig 

opgestart, de kinderen moesten weer even hun 

draai vinden en waren moe van alle indrukken 

van hun nieuwe groepen op school. Dat was voor 

sommige kinderen toch wel heel erg spannend. 

We gaan er op de BSO weer een leuk schooljaar 

van maken en gaan alweer voorzichtig beginnen 

met de voorbereidingen voor de herfstvakantie.

Team BSO Parelvangers, 

Evelien, Lindsey en Lisa

Nieuws van de BSO



Na 6 weken vakantie was het voor de peuters 

weer even wennen om te komen spelen op de 

peutergroep. Voor sommige kinderen was het 

even een verdrietig afscheid van mama en/of 

papa. Na even op schoot bij de juf was het al vrij 

snel weer vertrouwd. De knuffels verhuisden 

naar de kast en er werd weer lekker gespeeld, 

gezongen en veel verteld over de vakantie. 

In week 38 zijn we gestart met het thema ‘Welkom 

Puk!’ In dit thema staan de kinderen uit de 

groep, de inrichting van de locatie en dagelijkse 

activiteiten centraal. Sommige peuters zijn nieuw 

voor elkaar. Ook moet Puk (onze handpop) na 

zo’n lange vakantie weer aan alles wennen. 

Samen met de kinderen ontdekt Puk de locatie, 

de groepsruimte en de buitenspeelplaats(en). Er 

is aandacht voor de vaste momenten, zoals het 

maken van een kring, opruimen en naar het toilet 

gaan. 

Team Peutergroep Parelvangers, 

Marjolein en Lindsey

Wilt u meer informatie over de BSO en/of de 

Peutergroep of wilt u eens (vrijblijvend) komen 

kijken? 

U bent van harte welkom! 

Neem ook eens een kijkje op de Facebook pagina 

van Peutergroep en BSO Parelvangers:    

https://www.facebook.com/Peutergroep-en-BSO-

Parelvangers-109098371341258

Nieuws van 
de Peutergroep



Vakantierooster
2021-2022

25 t/m 29 oktober 2021
Herfstvakantie

27 december t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022
Voorjaarsvakantie

15 april 2022
Goede Vrijdag

18 april 2022
Tweede Paasdag

25 april t/m 6 mei 2022
Meivakantie

26 en 27 mei 2022
Hemelvaart

6 juni 2022
Tweede Pinksterdag

25 juli t/m 2 september 2022
Zomervakantie

Studiedagen schooljaar 2021-2022
Deze komen in de schoolgids en op de website te 

staan.

Woensdag 6 oktober 2021

Woensdag 13 oktober 2021

Vrijdag 24 december 2021

Vrijdag 21 januari 2022

Woensdag 23 maart 2022

Woensdag 25 mei 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Vrijdag 22 juli 2022



AGENDA 
Oktober 2021

Vrijdag 1 oktober
Schoolreis

Dinsdag 5 oktober
Dag van de leraar

Woensdag 6 oktober
Studiedag – alle kinderen vrij

Woensdag 6 t/m zondag 17 oktober
Kinderboekenweek

Woensdag 13 oktober
Studiedag – alle kinderen vrij

Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober
Herfstvakantie

Maandag 1 t/m vrijdag 12 november
Informatiemiddagen

Woensdag 10 november
Nationale Boomfeestdag

Donderdag 11 november
Kledinginzameling Bag2School



De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: 

www.burchtrietheim.onzewijs.nl

Zie ook onze social media:

Facebook: de Parelburcht 

Instagram de Parelburcht

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy


