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Herfstvakantie
De eerste periode in dit nieuwe schooljaar zit er
alweer bijna op. Nog een paar dagen en het is
Herfstvakantie. Wat zijn die 7 weken snel gegaan.
We hebben in die eerste periode vooral veel activiteiten gedaan om elkaar goed te leren kennen
en afspraken met elkaar te maken. Maar ook
samenwerken en taken verdelen hoorde daarbij.
Zo helpen we elkaar bij de groepsvorming en
creëren we een fijne veilige sfeer in de groep.
Na de Herfstvakantie gaan we daar weer mee
verder. De Herfstvakantie is van 25 oktober t/m
29 oktober.

We wensen jullie allemaal een hele fijne
Herfstvakantie!

Informatiemiddagen
In week 44 en 45 (01-11-12-11) houden we de
informatiemiddagen. U krijgt dan de gelegenheid
om een bezoekje te brengen in de klas. U kunt
dan zien en horen waar de kinderen mee bezig
zijn en wat ze allemaal leren. Via de Parro krijgt u
hiervoor een uitnodiging van de juf of meester.

Personeel
D.d. 21 september is juf Leanne de trotse moeder
geworden van een lieve zoon Lars. Lars is wel
wat eerder geboren dan verwacht, maar alles
is gelukkig goed gegaan. We feliciteren Leanne,
Remco en Stijn met hun lieve zoontje en broertje.
We wensen hun samen veel liefde, voorspoed en
geluk.
Juf Leanne is voorlopig nog met zwangerschapsverlof en zal als alles goed blijft gaan na de
Kerstvakantie weer komen werken.

Vervangingen
Helaas is het lerarentekort ook in Zeeland
merkbaar. Wij hebben gelukkig nog een volledige
bezetting op school, mede dankzij juf Ineke
die nog is blijven doorwerken. De invalpool
is echter leeg. Hierdoor ontstaat bij ziekte of
afwezigheid van een leerkracht direct een
vervangingsprobleem. We kunnen tot nu toe
intern nog wel wat oplossen, maar dit zal niet
altijd lukken. Het kan zijn dat we dan een groep
moeten verdelen of in het uiterste geval dat een
groep thuis moet blijven. Dit hoort u altijd een
dag van tevoren, zodat u opvang kunt regelen.
Wij vragen hiervoor uw begrip. Het tekort is nu
echt nijpend en we hopen echt dat er geen grote
griepgolven komen. Dan hebben we echt een
probleem. Moesten er ouder(s), verzorger(s) zijn
die ook leerkracht zijn en bij hoge nood willen
vervangen dan horen wij het graag. U kunt dit
doorgeven aan juf Nelly.

Feestelijke bekendmaking

“De Parelburcht”

Vrijdag 8 oktober j.l. hebben
we onze nieuwe naam officieel
bekend gemaakt met een
feestelijk tintje. We kregen ’s
middags bezoek van een visser
(meester Francois) met een
grote kar. Hij was ’s morgens
wezen vissen en had een grote
oesterschelp gevonden met heel
veel grote en kleine parels erin. Hij zocht hiervoor
een veilig plekje en kwam bij de Burcht terecht.
Daar stonden de jonkvrouw (juf Annefleur) en
de ridder (meester Werner) hem te woord. Dat
was wel heel toevallig dat hij een veilige plek
zocht bij de Burcht. Er waren bij de Burcht al veel
“Parels”, de kinderen die ons ook heel waardevol
en dierbaar zijn. Daar pasten de parels wel bij en
daar konden we ook wel voor zorgen. De visser
had de juiste plaats gevonden. Om te onthouden
waar hij zijn parels onder bracht, had de visser
ook een vlag meegenomen met het logo van “de
Parelburcht”. Onze Burchtoudste juf Ineke mocht
deze vlag op de juiste plaats hangen. Per groep
waren er ook een jonkvrouw en ridder gekozen,
deze mochten voor hun groep een grote parel
ontvangen (een bal) en een zakje parels (knikkers)
voor ieder kind.
We wensen alle kinderen en het team een
hele fijne waardevolle en veilige tijd in “de
Parelburcht”!

Waar komt onze nieuwe naam vandaan?
In het najaar van 2016 zijn we officieel
kindcentrum geworden. Omdat ook toen al
sprake was van de nieuwbouw vonden we
dat een goed moment om een nieuwe naam
te gaan gebruiken. We hebben toen een
wedstrijd uitgezet. Er kwamen vele nieuwe
ideeën binnen. De betekenis van de oester
die een parel in zich heeft (aangedragen
door een ouder M. Slikkerveer) sprak ons wel
aan. En dan vooral de parel, maar we wilden
ook wel de Burcht behouden. Vooral ook
omdat de Burcht (onze stamschool) een
bekende naam is in Oost-Souburg en al 125
jaar bestaat. Ook heeft Oost-Souburg wel
iets met burchten, denk o.a. de Karolingische
Burg. Vroeger waren er veel burchten op
Walcheren. Dit was om zich te beschermen en
te schuilen voor de Noormannen. Onze school
en kindcentrum is ook een Burcht. Een veilige
haven voor alle kinderen waar we ze bouwstenen
bieden voor hun geestelijke en cognitieve
ontwikkeling. We leren ze normen en waarden
en kennis verwerven. Maar we bieden ze ook
bouwstenen voor hun sociale ontwikkeling, we
leren ze samenwerken en respectvol met elkaar
omgaan. Daarnaast ook bouwstenen voor hun
persoonlijke ontwikkeling, zoals zelfstandigheid,
creativiteit en keuzes leren maken.

Maar onze school en kindcentrum is niet alleen
een Burcht met bouwstenen. Het is ook een
Burcht gevuld met Parels. Het is een Parelburcht.
De kinderen zijn onze Parels. Zoals een Parel
zijn schoonheid krijgt door de glans willen wij de
kinderen doen glanzen door onze begeleiding,
zorg en onderwijs.

Alle kinderen zijn uniek en waardevol. Een parel
in Gods hand. Een andere reden voor de keuze
van onze naam heeft te maken met het ontstaan
en rijpen van een parel. Het begin van een parel
is vaak een zandkorreltje dat in een oesterschelp
terecht komt. Het weekdier legt een dun laagje
parelmoer om het zandkorreltje glad te maken.
Dit gebeurt een paar keer per dag. Jaar na
jaar groeit de parelmoerlaag verder, totdat na
ongeveer twaalf jaar de parelmoerlaag zover
gegroeid is, dat er een parel is ontstaan zoals wij
die kennen. De oester wordt te klein. De parel
kan eruit. De parel is klaar.

De meeste kinderen blijven tot hun 12e of 13e
jaar bij ons op school en in het kindcentrum bij
de opvang. Dan zijn ze hier uitgegroeid en zijn ze
klaar om ons te verlaten en de wereld in te gaan.

Kledinginzameling

Bag2School
Op 11 november wordt er weer kleding
opgehaald door de organisatie Bag2School.
Uw kind(eren) heeft/hebben deze week de flyer
meegekregen die u eventueel op de zak(ken)
kunt plakken.

Schoolfruit

Vanaf 15 november 2021 t/m 22 april 2022 zal
er weer wekelijks op school drie stuks fruit en
groente per leerling worden uitgedeeld op nog
nader door te geven dagen.
Onze school doet namelijk mee aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde
voeding.
Mocht u als ouder tijd hebben om te helpen met
het klaarmaken hiervan, dan graag een mail
sturen naar n.vandevelde@onzewijs.nl

Hulp gevraagd voor de

spelbegeleiding
Wij zoeken nog steeds ouders/verzorgers die
willen helpen met de spelbegeleiding.
Dit houdt in dat u tijdens de middagpauze helpt
met het toezicht houden op het vrije buitenspel
van de kinderen. Soms helpen we ook wel eens
een spel begeleiden, zoals verstoppertje, tikkertje, voetbal, korfbal etc. Het gaat dan vooral om
de regels met elkaar af te spreken zodat duidelijk
is hoe het spel gespeeld wordt. Naast de ouders
zijn er ook altijd enkele teamleden aanwezig. Zij
nemen de verantwoordelijkheid op zich. U bent
er ter ondersteuning.

De middagpauze is van 12.00-13.00 uur. U krijgt
per keer een kleine vergoeding van € 6,00.
We zijn erg blij met het clubje ouders dat u al
helpt. Dit is echter nog niet voldoende.

Wie kan er 1 of meerdere malen per week
komen helpen?
Wij zoeken vooral nog hulp voor de maandag
en de vrijdag. Graag een mail sturen naar
n.vandevelde@onzewijs.nl

Wie wil ons komen helpen?

Naschoolse
activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn reeds gestart en
zijn voorlopig voor de kinderen van
de groepen 4 t/m 8.
Activiteit:

Dag

Tijd

Begeleider

Ruimte

Schaken

dinsdag

14.45 16.00
uur

Joas Fontijn

ruimte
naast de
hoofdingang

Handenarbeid

donderdag

14.45 16.00
uur

Kiaora de
Quellery
en Djenna
Huigen

Handvaardigheidslokaal

Dansen

vrijdag

14.45 16.00
uur

Amber
Boone

Sportzaal

Huiswerkwoensbegeleiding dag

13.00 14.00
uur

Willy Dekker Mediatheek

Bootcamp
Kids
(zit vol)

14.45 15.30
uur

PassievolVitaal

dinsdag
02-11 t/m
21-12 2021

Sportzaal

In de herfstvakantie zijn er geen naschoolse activiteiten op de Parelburcht.
Tot na de vakantie.

Schoolgids
Het zit dit schooljaar niet mee met onze schoolgids. Alle informatie was al op papier. De foto’s
zijn de eerste week gemaakt. Dus alles op schema. Het was de bedoeling om ze eind de 2e
schoolweek mee te geven. Echter in de eerste
druk die we kregen stonden er fouten. Dit is toen
weer gecorrigeerd. Toen we alle schoolgidsen
binnen hadden en gingen controleren was er
kleurverschil. Einde van het verhaal is dat er nu
nieuwe gedrukt worden en binnenkort hopen we
ze uit te delen. U kunt de schoolgids wel al vinden
op de website.

Nieuws van de BSO

Volgende week is het alweer herfstvakantie. Op
BSO 2, waar de kinderen vanaf 7 jaar aanwezig
zijn, hebben we met elkaar de activiteitenplanning
gemaakt. Dat betekent overleggen met elkaar
en vooral luisteren naar elkaar. Dat laatste is
wel eens lastig, maar de kinderen leren op deze
manier samen te werken en verantwoordelijkheid
te dragen. Kinderparticipatie vinden we
heel belangrijk op de BSO, zo bespreken we
bijvoorbeeld ook wat er speelt op de BSO, wat
de BSO leuker maakt voor de kinderen en welk
(knutsel) materiaal we nodig hebben. Dit maakt
het hun eigen BSO.
Op de jongste groep worden hier kleine stappen in
gezet, maar het enthousiasme is groot!

Wij kijken in ieder geval uit naar een leuke
herfstvakantie, wij hebben er zin in!
Jullie ook?

Team BSO Parelvangers,
Evelien, Lindsey en Lisa

Nieuws van
de Peutergroep

Op de Peutergroep
hebben we hard
gewerkt, eerst het thema
welkom PUK toen het
thema beroepen van
de kinderboekenweek
waarin we bussen
hebben geplakt met
echte buschauffeurs
erin ,gelezen over
de dierendokter die
knuffels beter maakt,
pleisters geplak bij de
poppen net zoals een
echte dokter. Gelukkig
kunnen we allemaal
uitrusten in de vakantie
volgende week.
Ons plein is uitgebreid met nieuwe leuke dingen.
We hebben een mooie buitenkeuken waar al heel
veel zandtaartjes in zijn gebakken, schoolborden
aan het hek met een klok, een mooie plantenbak
waar we allemaal dieren en plantjes in hebben
gezet. En een grote kast waar enkele fietsjes staan.
De kinderen kunnen naar hartenlust spelen en
ontdekken!
Fijne vakantie iedereen!

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-BSOParelvangers-109098371341258

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.

Vrijdag 24 december 2021
Vrijdag 21 januari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Woensdag 25 mei 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Vrijdag 22 juli 2022

Belangrijke
Data

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

Dinsdag 16 t/m woensdag 17 november
IEP Toets groep 8

Donderdag 25 november
Schoen zetten groep 1 t/m 4

Vrijdag 26 november
Voorleeswedstrijd groep 7/8

Vrijdag 3 december
Sinterklaasfeest

Maandag 6 t/m vrijdag 10 december
Adviesgesprekken groep 8

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy

De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op:
www.deparelburcht.onzewijs.nl

Zie ook onze Facebook pagina:
CBS De Burcht-Rietheim

Herfstvakantie
Allemaal een hele fijne herfstvakantie
toegewenst!

