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Na 3 weken Kerstvakantie en geen school voor de 

kinderen waren we heel blij om ze allemaal weer 

te kunnen verwelkomen op maandag 5 januari jl.

Het was best wel weer even wennen met zijn 

allen. Zeker als je elkaar 3 weken niet hebt 

gezien. Belangrijk is dan ook dat we elkaar 

weer beter leren kennen en alle afspraken en 

gewoontes die we samen hebben afgesproken 

herhalen. De eerste weken na de Kerstvakantie 

noemen we de Zilveren weken. De afspraken 

die we de eerste periode aan de start van 

het schooljaar met elkaar hebben gemaakt, 

worden nu weer besproken. Ook doen we tal 

van activiteiten zoals klas- en teambouwers om 

samen een fijne groep te zijn. Als school hebben 

we een aantal vaste afspraken, deze staan ook in 

de schoolgids. De afspraken die de kinderen met 

elkaar en de leerkracht maken hangen in de klas. 

Goed van start!



Inmiddels heeft de Omikronvariant van het 

virus terrein gewonnen. Bij vele scholen om 

ons heen hoorden we al dat er diverse groepen 

in quarantaine zaten. Gelukkig viel het bij 

de Parelburcht nog mee. We konden zonder 

problemen allemaal weer naar school komen. 

Hoewel de laatste 2 weken er wel al meer 

kinderen ziek waren moesten we nog geen 

groepen in quarantaine plaatsen. Gelukkig hoeft 

dit ook nu niet meer, daar zijn we erg blij om.

We houden ons voorlopig nog wel aan de 

geadviseerde richtlijnen vanuit het RIVM:

Afstand houden, zoveel mogelijk handen wassen, 

mondkapje gebruiken bij verplaatsing in de 

school) en 2 keer per week testen  (personeel 

en de kinderen vanaf groep 6). Wij doen hierbij 

ook een beroep op uw medewerking en zeggen 

hiervoor hartelijk dank. Het vergt van ons allen 

heel wat, maar laten we hopen dat Corona snel 

uitdooft en dat we u als ouder binnenkort ook 

weer in de school kunnen verwelkomen.

Corona



De eerste maanden van het 

nieuwe jaar willen we graag 

weten hoe de ontwikkeling 

van de kinderen in de 

eerste periode is verlopen 

en worden er toetsen 

afgenomen. Voorheen deden 

we altijd de CITO toets. Sinds dit jaar werken we 

met het leerlingvolgsysteem van IEP. IEP staat 

voor Inzicht in Eigen Profiel. Dit is een systeem 

waar de toetsafname makkelijker gaat zowel 

voor de kinderen als voor de leerkrachten. Via 

dit toetsoverzicht krijgen we ook makkelijker en 

sneller de kinderen in beeld. 

We gebruiken de toetsen vanaf groep 3 t/m 8. Het 

grootste verschil met de CITO is dat deze toetsen 

bijna allemaal digitaal worden afgenomen. De 

kinderen kunnen rustig en in eigen tempo de 

toets maken. Vaak met een koptelefoon op, 

omdat een aantal opdrachten wordt voorgelezen. 

Er worden ook individuele toetsen afgenomen, 

hiermee kunnen we zien of de leesontwikkeling 

goed gaat. We wensen alle kinderen heel veel 

succes met de toetsen. We brengen u als ouder 

verzorger op de hoogte van de resultaten 

bij de 10-minutengesprekken die voor de 

Voorjaarsvakantie worden gehouden.

IEP toetsen



Als alles nu volgens plan gaat wordt er volgende 

week gestart met de sloop van het oude gebouw. 

Zoals u in de krant heeft kunnen lezen is de 

gymzaal al gedaan. Men is nu bezig in de J. de 

Priesterstraat en volgende week komen ze naar 

de van Visvlietstraat.

Onze lang verwachte nieuwbouwdroom gaat 

eindelijk in vervulling.

Zaterdag 22 januari is er hard gewerkt op het 

oude schoolplein aan de van Visvlietstraat. 

Door een tiental ouders is er flink aangepakt. 

Een hoop oude tegels zijn uit het schoolplein 

gehaald en op een grote stapel gelegd om straks 

te hergebruiken voor muurtjes, paadjes etc.  

We willen deze ouders en ook de kinderen die 

hebben geholpen heel hartelijk bedanken. Zie 

ook bijgaande foto’s van de werkzaamheden in 

de school en buiten op het plein.

NIEUWBOUW EN SLOOP 
oude gebouw

Oude gebouwen nog niet ge-
sloopt, maar voor Kerstmis staan 
er nieuwe scholen in Souburg
OOST-SOUBURG - De sloop van de oude Burcht-Rie-
theim en Tweemaster is niet of nauwelijks begonnen, 
maar de nieuwe Souburgse scholen kunnen nog dit jaar in 
gebruik worden genomen.

René Hoonhorst 20-01-22, 21:00  Artikel PZC

Klik hier voor de het hele artikel uit de PZC.

https://www.pzc.nl/walcheren/oude-gebouwen-nog-niet-gesloopt-maar-voor-kerstmis-staan-er-nieuwe-scholen-in-souburg~af1beec6/


Van omwonenden en ouders horen wij dat het 

regelmatig chaos is bij het brengen en halen van 

de kinderen uit school.

In samenwerking met de gemeente en onze 

verkeerscommissie is er door de school een route 

aangegeven. We verzoeken u allen vriendelijk om 

deze aanrijroute te volgen.

• Komt u met de auto: Wilt u dan via 

de Lekstraat doorrijden naar de 

Middelburgsestraat en vanaf de noordkant 

richting de school rijden. U kunt daarna 

gelijk doorrijden naar elders via de 

Middelburgsestraat.

• Indien mogelijk, kom zoveel mogelijk op de 

fiets of lopend naar school.

• Komt u met de fiets: Maak dan gebruik van 

de Dongestraat.

• Zorg er ook voor dat uw kind zichtbaar is op 

de fiets, gebruik van een veiligheidshesje is 

aan te raden.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat alle 

kinderen veilig naar school kunnen komen. 

Daarin hebben we met elkaar een gedeelde 

verantwoordelijkheid.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

AANRIJROUTE 
school



Vrijdag jl. zijn we met het team aan de slag 

gegaan met de begeleiding van kinderen die een 

hogere intelligentie hebben en de executieve 

vaardigheden van alle kinderen. Om goed 

tot leren te kunnen komen heb je bepaalde 

vaardigheden nodig. Ze zorgen voor sturing 

en controle van gedrag. Welke vaardigheden 

dit zijn kun je op bijgaande afbeelding zien. Op 

school zetten we allerlei activiteiten in om deze 

vaardigheden te oefenen. We gaan ook met 

“Breinhelden” werken, een programma om de 

vaardigheden nog meer te stimuleren.

STUDIEDAG 
Hoogbegaafdheid en 
executieve functies



Op dinsdag 29 maart hebben we weer een 

kledinginzameling van Bag2School.

De opbrengst van deze inzamelingsactie komt 

ten goede aan de leerlingenraad die hiervan 

activiteiten organiseert. U wordt hier later nog 

over geïnformeerd.

KLEDING
INZAMELING 



Na drie weken noodopvang waren we erg blij 

dat iedereen weer aanwezig was op de BSO. Veel 

kinderen mopperend want het uitslapen was 

toch wel erg fijn en vakantie is leuker als school, 

maar stiekem toch wel blij dat alle vrienden en 

vriendinnen weer compleet waren. 

Ook al was de BSO gesloten en was er 

noodopvang, we hebben met de  kinderen die 

aanwezig waren leuke activiteiten gedaan. Zo 

hebben we pizza gemaakt, een wellnessmiddag 

gehad, koekjes gebakken met een sneeuwpop 

erop, sleutelhangers gemaakt, sneeuwpoppen 

geplakt, gewandeld in het bos, eigenlijk hebben 

we het gewoon druk gehad. Het vuurwerk en  de 

feestdagen liggen alweer een tijdje achter ons. Wij 

kijken  alweer uit naar de voorjaarsvakantie en zijn 

met de kinderen al bezig met de voorbereidingen 

hiervoor.

Team BSO Parelvangers,

Lisa , Naila en Evelien

Nieuws van de BSO



Wist je dat wij als Pedagogisch medewerkers 

op Peutergroep Parelvangers respect voor de 

autonomie van ieder kind heel belangrijk vinden? 

Wanneer kinderen zich veilig voelen, kunnen zij 

hun aandacht onbezorgd richten op onderzoeken, 

spelen en oefenen, waardoor 

ze hun competenties op allerlei 

gebieden kunnen ontwikkelen 

en versterken.’ Daarbij moeten 

kinderen de kans krijgen om 

eigen keuzes te maken, dingen 

zelf te doen en uit te proberen. 

Want wie zelf mag proberen, 

houdt zin om te leren.

Omdat er de komende periode weer een aantal 

kinderen naar de basisschool toe gaan, zouden 

wij en de kinderen het heel erg leuk vinden als er 

nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op de groep bij 

komen.

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

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.

Woensdag 23 maart 2022

Woensdag 25 mei 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Vrijdag 22 juli 2022



Belangrijke 
Data

Woensdag 26 januari t/m
Zaterdag 5 februari
Nationale voorleesdagen

Dinsdag 1 februari
Boekenbabbelbieb groepen 5

Vrijdag 11 februari
Warme truiendag

Maandag 14 februari
Juf Annefleur jarig

Vrijdag 25 februari
Rapporten

Maandag 28 februari t/m vrijdag
4 maart
Voorjaarsvakantie

Donderdag 3 maart
Juf Karin Wisse jarig

Vrijdag 4 maart
Meester Benjamin jarig

Woensdag 23 maart
Studiedag



Herfstvakantie  

Maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie  

Maandag 26 december tot en met 

vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie  

Maandag 20 februari tot en met 

vrijdag 24 februari 2023

Goede Vrijdag  

Vrijdag 7 april 2023

2e Pasen  
Maandag 10 april 2023

Meivakantie  
Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart  

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

2e Pinksterdag  

Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie  

Maandag 17 juli tot en met 

vrijdag 25 augustus 2023

VAKANTIEROOSTER 
schooljaar 2022-2023



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 

