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Op 10 november 

was het de Nationale 

Boomplantdag. De 

kinderen van de groepen 

7A en 7B zijn samen met 

nog een aantal groepen 

van twee andere scholen 

uit Zeeland gekozen 

om mee te helpen 

met het planten van 

een aantal bomen. 

Dit is geregeld 

via de Rotaryclub 

Westdorpe-Zelzate. 

Met de bus zijn ze gehaald en gebracht richting 

de Westerscheldetunnel waar deze bomen zijn 

geplant. Zie ook het artikel hierover in de PZC.

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/tweeduizend-

bomen-planten-daar-draaien-deze-kinderen-

hun-hand-niet-voor-om~aadb6a70f/?utm_

source=email&utm_medium=sendafriend&utm_

campaign=socialsharing_web

We hebben ook een boom 

op school ontvangen om 

te planten. Een prachtige 

Sierkers. De kleuters hebben 

samen met juf Hettie deze 

boom

in een grote kuip geplant. 

Zodat we deze straks mee 

kunnen nemen naar onze 

nieuwe school.
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Ondanks alle corona perikelen proberen de Sint 

en zijn Pieten toch onze school te bezoeken en 

wel op vrijdag 3 december.

De aankomst bij de school met alle groepen 

en ouders buiten dat gaat helaas opnieuw niet 

lukken. We kiezen voor een aangepaste planning 

De Sint en Pieten zitten al ergens in de school 

(sportzaal); op gepaste afstand. 

De kinderen bezoeken hen om beurten per 

groep. We proberen er samen toch weer een 

mooi feest van te maken.

Graag zien wij de kleuters om 8 uur op school 

(dan gaan wij als 1e op zoek naar de Sint).                     

De andere groepen mogen op de normale tijd 

naar school komen. De groepen 1 t/m 4 mogen 

na het groepsbezoek aan Sint;  een cadeautje 

uitzoeken in de schatkamer. De groepen 5 t/m 

8 hebben een aangepast programma,  i.p.v. 

surprises. 

Inmiddels de 2e keer dat we over moeten 

stappen op een aangepast, soberder programma, 

maar we mogen blij zijn dat de Sint onze school 

niet voorbij wil gaan.

De ochtend-hap/drankje zal verzorgd worden 

door school (chocomelk en speculaas) Dus u 

hoeft geen ochtend hap/drankje mee te geven.

De kinderen nemen wel zelf hun lunch mee naar 

school.

De kinderen gaan “gewoon” tot half 3 naar 

school.

We maken foto’s/filmpjes die u via Parro zal 

krijgen, zodat u toch nog een beetje kunt 

meegenieten van het feest.

Groeten de Sintcommissie.

Sint Sint Sint
feest feest feest feest



Iets nieuws 

aanleren 

is niet 

altijd makkelijk! 

Hoe pak je dat 

aan? Wat heb je daarvoor 

nodig? De kinderen van 

groep 8 ondervinden dit op 

dit moment aan den lijve 

met schoolhond Buddy. 

De kinderen hebben samen bedacht wat ze 

Buddy willen leren; Een 

prop papier in de oud 

papierbak gooien. 

Wat heeft Buddy daarvoor 

nodig? Wat is de volgende 

stap? Of is het nog te 

moeilijk en moeten 

we een stapje terug? 

Samen met de kinderen 

bedenken we ieder volgend stapje. En het begin 

is er! 

Schoolhond 
Buddy



Op donderdag 11 november is er weer kleding 

opgehaald door de organisatie Bag2School.

Dit heeft weer een mooi bedrag opgeleverd voor 

de leerlingenraad van onze school om leuke 

activiteiten van te organiseren.

Kledinginzameling 
Bag2School   



Mad Science 
gaat niet door

D.d. 17 december stonden er Mad Science shows 

gepland op school. Vervolgens stonden er ook 

naschoolse workshops gepland in januari. Helaas 

kunnen door de huidige Corona maatregelen 

zowel de shows als de naschoolse activiteiten 

geen doorgang vinden.



Kerst

I.v.m. alle Corona maatregelen en besmettingen 

hebben we ervoor gekozen om het Kerstfeest dit 

jaar gewoon in de klas te vieren. Dit doen we op 

woensdagmorgen 22 december.

Verdere informatie daarover volgt via Parro door 

de groepsleerkracht.



STUDIEDAG
24-12-2021

Vrijdag 24 december hebben alle kinderen vrij 

i.v.m. een studie/taakdag van het team.



Ieder kind heeft zijn 

eigen wijze om te 

ontspannen als hij of 

zij uit school komt. We 

gaan altijd eerst fruit 

eten en wat drinken. 

Daarna gaat de een 

lekker naar buiten, 

de andere leest even 

een stripje en weer een ander gaat knutselen of 

gaat alvast huiswerk maken. BSO is vrije tijd voor 

de kinderen en die mogen zij zelf invullen met 

hulp van de medewerkers op de groep. Uiteraard 

hebben we altijd een aanbod voor een activiteit 

klaar liggen.

 

Nu het weer buiten slechter wordt spelen de 

kinderen vaker binnen. We hebben op BSO 2, de 

oudste kinderen, een Nintendo Switch en een 

tablet. Hier zijn wel een aantal spelregels voor. Zo 

mogen de kinderen in schoolweken 15 minuten 

op de Nintendo OF de Switch (in de vakanties is 

dit een half uur, tijd die zij zelf mogen indelen). 

Meekijken met iemand anders gaat van jouw 

eigen tijd af en een account aanmaken of 

wachtwoorden invullen doen we thuis en niet op 

de BSO. Deze afspraken zijn in overleg met de 

kinderen gemaakt. 

Natuurlijk zijn deze afspraken ook wel eens 

een punt van discussie met de kinderen. Deze 

afspraken zijn er vooral om te voorkomen dat 

kinderen de hele middag achter een scherm zitten 

en dat we veilig op het web kunnen surfen. Op 

deze wijze stimuleren we de kinderen om ook 

eens een andere activiteit te bedenken of met 

elkaar iets te ondernemen. 

 

Team BSO Parelvangers, 

Evelien, Lisa en Naila

Nieuws van de BSO



Ieder kind is uniek, dus ontwikkelt elk kind zich 

op een andere manier. Als een peuter wat extra 

ondersteuning kan gebruiken op het gebied van 

taal of op sociaal-emotioneel vlak, dan kan hij in 

aanmerking 

komen voor 

een VVE-

indicatie 

vanuit het 

consultatiebureau. VVE betekend: voor- en 

vroegschoolse educatie. Met een VVE-indicatie 

mag jouw kind vier dagdelen naar de peutergroep 

komen in plaats van twee. Ook wordt zijn 

ontwikkeling extra gevolgd en gestimuleerd. Door 

aan te sluiten bij het spel van de kinderen en door 

diverse activiteiten aan te bieden, oefenen ze in 

kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. 

Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen, 

omgaan met regels en hun woordenschat te 

ontwikkelen. Zo bereiden we jouw peuter op 

een speelse en leerzame manier voor op de 

basisschool. 

Binnen het VVE-programma richten we ons op 

de volgende ontwikkelingsgebieden: motorische 

ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele 

ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheid. 

VVE kost je niets extra. Je betaald alleen de kosten 

voor twee dagdelen peutergroep. Het derde en 

vierde dagdeel wordt betaald door de gemeente, 

omdat zij het belang van VVE inzien.

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
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Vakantierooster
2021-2022

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 staan ook in de schoolgids en op 

de website.

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

Vrijdag 26 november
Voorleeswedstrijd groep 7/8

Vrijdag 3 december
Sinterklaasfeest

Maandag 6 t/m vrijdag 10 december
Adviesgesprekken groep 8

Donderdag 9 december
Juf Connie 12,5 jarig jubileum

Zaterdag 11 december
Juf Marjan jarig

Woensdag 22 december
Kerstviering

Vrijdag 24 december
Studiedag – kinderen zijn vrijdag

Maandag 27 december t/m 
Vrijdag 7 januari
Kerstvakantie





De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: 

www.deparelburcht.onzewijs.nl

Zie ook onze Facebook pagina: 

Parelburcht Oost-Souburg

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy

http://www.deparelburcht.onzewijs.nl 

