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Het jaar 2021 is bijna ten einde. Nog een week 

en dan is dit bijzondere jaar voorbij. Helaas 

ook weer een jaar waarin Corona een grote 

rol speelde. We begonnen het jaar met een 

lockdown en we eindigen ook nu weer met een 

lockdown.

De hoop die we hadden dat het virus eindelijk 

onder controle zou komen is helaas niet 

uitgekomen.

Inmiddels is er een nieuwe variant en moesten 

we ook deze week de school helaas weer 

sluiten. Een ingrijpend gebeuren, zeker voor 

u als ouder(s), verzorger(s). Daar zijn we ons 

enorm van bewust. Gelukkig konden we nog 

wel noodopvang aanbieden voor de kinderen 

met ouders in de cruciale beroepen. We hadden 

het echter ook graag anders gezien. Laten we 

hopen dat de scholen bij de start in het nieuwe 

jaar 2022 niet meer in lockdown zitten en dat de 

kinderen vanaf 10 januari gewoon naar school 

kunnen komen. D.d. 3 januari 2022 neemt het 

kabinet daarover een beslissing. Mocht het toch 

anders zijn, dan zijn we ons daar nu al op aan het 

voorbereiden. 

Ondanks deze onzekere tijden hopen we dat u 

samen met uw gezin nog een beetje kan genieten 

van de Kerstdagen en oud/nieuwjaar.

Laten we met elkaar hopen dat we in het nieuwe 

kalenderjaar eindelijk weer een beetje “normaler” 

kunnen leven. We wensen u allen heel veel 

sterkte!

Een bijzonder jaar



Vrijdag 21 januari heeft het team een studiedag. 

De kinderen hebben deze dag geen school. 

Het team gaat dan aan de slag met het 

onderwijsaanbod voor meer-hoogbegaafde 

leerlingen. 

Daar hebben we in de loop der jaren al scholing 

over gehad en we hebben diverse programma’s 

en materialen. Maar we willen dit nog meer 

op elkaar afstemmen en zodat we nog meer 

maatwerk kunnen geven. Deze dag staat o.l.v. 

Dorien Bier die ook kinderen bij ons op school 

begeleidt.

Studiedag
21 januari



En toen ging de school toch nog ineens dicht 

i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen. De 

Kerstviering werd daarom vervroegd en deze 

hebben we samen met de kinderen op vrijdag 

gevierd in de eigen groep. Alle kinderen mochten 

in kerstkleding naar 

school komen. Het 

zag er allemaal heel 

feestelijk uit. We hebben 

aandacht besteed aan 

het Kerstverhaal, de 

geboorte van Jezus d.m.v. een verhaal, liedjes, 

plaatjes of een boek. 

Ook werden de kaarsen aangestoken en 

branden de lichtjes van de Kerstboom. Het zag 

er allemaal gezellig uit. ’s Middags werd er o.a. 

spelletjes gedaan en nog een filmpje bekeken. 

Ondanks alle zorgen m.b.t. Corona hadden we 

een mooi en fijn Kerstfeest op school. Hierbij een 

impressie van het Kerstfeest in alle        

groepen.

Kerstviering 
op de Parelburcht



Ook op de BSO wordt 

het Sinterklaasfeest 

uitbundig gevierd. Op 

BSO 2, de 7up groep, 

wordt het in een 

andere vorm gevierd 

als op de groep met 

de jongste kinderen. 

Op BSO 2 mochten de 

kinderen zelf overleggen met elkaar  wat zij wilden 

doen. De groep was er al snel over uit dat dit met 

warme chocomel met slagroom en kruidnoten 

moest en een film. Hier kwam zelfs nog een quiz 

bij omdat het iets teveel van het goede was  om 

drie middagen film te kijken. 

Ook al zitten hier de kinderen die ouder zijn, er 

was toch enige spanning te voelen op de groep, 

Het sinterklaasjournaal werd trouw bekeken en 

besproken, want je weet maar nooit....

Op BSO 1 waren de kinderen enthousiast  aan 

het zingen, kleuren, pepernootjes bakken  

en cadeautjes aan het verzinnen voor hun 

verlanglijstjes. De sint en piet verkleedkleren 

waren dan ook favoriet! Zij vinden het jammer dat 

de Sint weer terug naar Spanje is.

In de aanloop naar kerst worden er door sommige  

kinderen nog enkele Sinterklaas liedjes gezongen 

maar wordt er op beide groepen ook genoten van 

de lichtjes en de kerstboom. 

Wij zijn ons alweer aan het voorbereiden op de 

kerstvakantie, ook die wordt weer heel leuk!

Wij willen iedereen fijne dagen toewensen en 

een mooi nieuw jaar!

Team BSO Parelvangers, 

Evelien, Lisa en Naila

Nieuws van de BSO



We kunnen terugkijken op een leuk en geslaagd 

Sinterklaasfeest. Zo mochten de kinderen met 

scheerschuim een baard maken voor Sinterklaas, 

zich verkleden als Sint en Piet, hebben we onze 

schoen gezet 

en hebben 

we veel 

beweeg-

spelletjes op 

Sinterklaas-

muziek 

gedaan. Samen met Puk hebben we heerlijke 

pepernootjes gebakken en opgegeten. We hebben 

pakjes in de schoorsteen gegooid en kunstjes 

gedaan tijdens de pietengym, de kinderen kregen 

daarna een welverdiend pietendiploma. Als 

afsluiting van het thema zijn we samen met de 

kinderen, en de Sint en Piet poppen,  op zoek 

gegaan naar een zak met cadeautjes en hebben 

we Sinterklaas en zijn twee beste pieten een 

bezoekje gebracht in de gymzaal. Dat was toch 

best wel een beetje spannend! 

Na alle Sinterklaas-

drukte hebben we een 

zogeheten rustweek 

op de groep gehad 

en zijn we daarna 

gestart met het 

thema: kerst. Puk is 

verkleed als kerstman. 

De kinderen hebben 

de kerstboom 

al mooi versierd 

met kerstballen 

en zelfgemaakte 

kerstknutsels. We lezen samen boekjes over kerst 

en zingen samen kerstliedjes bij de kerstboom. 

Wat is het gezellig!

Wij willen iedereen fijne dagen toewensen en 

een mooi 2022!

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

https://www.facebook.com/Peutergroep-en-BSO-Parelvangers-109098371341258
https://www.facebook.com/Peutergroep-en-BSO-Parelvangers-109098371341258


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 21 januari 2022

Woensdag 23 maart 2022

Woensdag 25 mei 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Vrijdag 22 juli 2022



Belangrijke 
Data

Maandag 27 december t/m 
Vrijdag 7 januari
Kerstvakantie

Dinsdag 28 december
Juf Rebecca jarig

Vrijdag 21 januari
Juf Mariska jarig

Vrijdag 21 januari
Studiedag

Woensdag 26 januari t/m
Zaterdag 5 februari
Nationale voorleesdagen



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 


We wensen jullie allen in 

deze bijzondere tijd toch hele 

goede en mooie Kerstdagen 

met elkaar en vooral een 

Gelukkig en Gezond 2022!


