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Corona
Vorige week konden we u tijdens de 10-minutengesprekken gelukkig weer op school ontvangen.
Het was fijn u als ouder, verzorger weer live te
kunnen ontmoeten samen met uw kind(eren).
We hebben de gesprekken als zeer waardevol
ervaren.
Gelukkig zijn de maatregelen dermate
versoepeld. Het advies van de mondkapjes is
vervallen. Ook kunnen we na de Voorjaarsvakantie weer groepsdoorbrekende activiteiten
organiseren.
De Omikron-variant zorgt nog wel wat voor
besmettingen, maar gelukkig worden de
besmettingen steeds minder en zijn de klachten
minder heftig.
We gaan weer terug naar de normale
omstandigheden. Traktaties voor de kinderen
hoeven na de Voorjaarsvakantie niet speciaal
verpakt meer te zijn. Ouders mogen weer in
de school komen en kunnen komen helpen bij
ondersteunende activiteiten. Ook willen we op
korte termijn weer een inloopmoment opstarten.
U krijgt daar z.s.m. na de Voorjaarsvakantie meer
informatie over. Ook de naschoolse activiteiten
willen we weer opstarten en de talentmiddagen.
We zijn erg blij u allen weer te kunnen
verwelkomen in de school.

Sloop en
Nieuwbouw

De sloop van het gebouw is een eind klaar. Het
oude gebouw is al gesloopt. Binnenkort gaan ze
de grond bouwrijp maken. D.d. 9 maart starten
ze al met de bouw van de nieuwe gymzaal in
de Braamstraat. Er is aan de scholen gevraagd
om gezamenlijk met de gemeente en een aantal
kinderen er een feestelijke start ervan te maken.
We zullen u na de vakantie daar verder over
informeren.
Zie hieronder nog enkele foto’s van de sloop.

MAD SCIENCE
show

Dinsdag 22 februari was er een spetterende show
van Mad Science. De kinderen van de groepen 3
t/m 8 zijn hier naar wezen kijken in de sportzaal.
Het is altijd weer spannend om de proefjes te
zien en de wereld te ontdekken van wetenschap
en techniek. Alle kinderen hebben een folder
ontvangen waarin informatie staat over de
naschoolse workshops. Deze worden gehouden
op 4 maandagmiddagen vanaf 14.45 uur in het
handenarbeidlokaal. De data zijn; 21 maart, 28
maart, 4 april en 11 april. U kunt de kinderen
online inschrijven via Mad Science. Er zijn wel
kosten aan verbonden.

De Parelburcht

GOT TALENT

Vrijdag 25 februari organiseerde de
leerlingenraad de 1e talentenshow sinds lange
tijd. Door Corona was dit al wat langer geleden.
Gelukkig kon het door de versoepelingen
nu doorgaan. De langverwachte Parelburcht
got talent ging van start. Het was een leuke
happening voor heel de school. Kinderen met
muziek- dans of acteertalent hadden zich
opgegeven en vertoonden hun kunsten aan
het enthousiaste publiek. Wat een talenten
hebben wij op school. Er waren geweldige acts
zoals zang, dans, mime, gitaar en hoelahoepen
door leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Het
enthousiasme spatte ervan af. Dit was te merken
aan het publiek en aan de presentatrices, Dana
uit groep 7B en juf Annefleur. De jury bestaande
uit kinderen van de groepen 7A en 8 en de juffen
Amber en Djenna hadden het er maar lastig
mee. Het was echt een moeilijke keuze met al
die spectaculaire acts en talenten. Uiteindelijk
waren de 3 winnende acts: Mila uit groep 4
(gitaar), Shanya uit groep 8 (zang) en de 1e prijs
ging naar Tycho uit groep 8 (mime). Het was
knap dat hij met zijn mimespel de hele gymzaal
stil kreeg. Wow, van harte gefeliciteerd aan alle
deelnemers en de winnaars. We hopen door het
grote succes van deze editie dit schooljaar nog
een Parelburcht got talent te kunnen organiseren
met dan deelnemers van groep 1 t/m groep 8.
Met dank aan de organisatie door de leerlingenraad en de juffen en meester van de groepen 7
en 8.

KINDERKUNSTWEEK

Vanaf 16 maart gaat de Kinderkunstweek van
start. Daar doen we als school dit jaar ook aan
mee. Het thema is: “Vertakt en geworteld” en gaat
over bomen in de kunst. In alle groepen worden
er activiteiten georganiseerd rondom dit thema.
De Kinderkunstweek wordt gehouden van 16
t/m 27 maart. Aan het eind van het project willen
we ook een soort tentoonstelling houden in de
groepen.
U wordt daar nog nader over geïnformeerd.
Ook hebben we via de Drukkery in Middelburg
panelen ontvangen waar we kunstwerken op
willen hangen. Deze komen ook in de Drukkery te
hangen.

STUDIEDAG
woensdag 23 maart

Woensdag 23 maart hebben de kinderen een
vrije dag. Het team heeft dan weer een studiedag.
We gaan aan de slag met de leerpleinen en de
organisatie in de nieuwe school. Ook zetten we
de puntjes op de i m.b.t. “de Gelukkige klas”.

SLOOP EN BOUW
VAN DE SCHOOL
Hoe zien de kinderen uit de kleutergroepen de
sloop en bouw van de nieuwe school.
Zie hieronder 2 prachtige tekeningen van Jaimy
en Boris uit groep 1/2B

Naschools experimenteren
met de gekke professoren van

MAD SCIENCE!

Mad Science start op 21-03-2022 een cursus op
De Parelburcht.
Alle kinderen die een flyer mee naar huis krijgen
kunnen zich hiervoor inschrijven.

Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan
de slag met talloze experimenten, activiteiten
en demonstraties. Een welkome afwisseling na
een drukke schooldag! Ga naar huis met leuke
gadgets en steek er ook nog iets van op!

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op
school, duren 60 minuten en starten 15 minuten
nadat de school uit is. Ieder jaar starten wij een
nieuwe cursus, met nieuwe lessen en gadgets!

https://inschrijven.mad-science.nl

KLEDING
INZAMELING

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. Misschien heeft u in de
voorjaarsvakantie al tijd om te kijken of er nog
iets weg mag van kleding. Alvast bedankt.

Nieuws van de BSO

Op de BSO hebben we onze eigen KOW-bus
die we gebruiken om met de kinderen op
ontdekkingsreis te gaan. Je hebt m vast wel eens
zien staan op de parkeerplaats van school. In
de coronatijd hebben we de uitstapjes beperkt
maar nu er weer minder maatregelen zijn, gaan
we zeker weer op pad. Dit doen we uiteraard
alleen als het kinderaantal dit toelaat. De favoriete
uitstapjes van de kinderen zijn Oranjezon in de
vakanties om herten te spotten, lekker uitwaaien
op het strand of wandelen in het bos. In de
kerstperiode was Intratuin de nummer 1.
e voorbereidingen voor de voorjaarsvakantie
zijn we ook bezig met het bedenken van leuke
activiteiten voor de
kinderkunstweek.
Deze is van 16 tot 27
maart en het thema is
vertakt en geworteld.
We zullen aan de slag
gaan met activiteiten
waarin bomen centraal
staan. We houden
jullie op de hoogte.

Team BSO
Parelvangers,
Lisa, Naila en Evelien

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

Op de Peutergroep werken we aan het thema:
Verkeer. Dit thema sluit op een speelse manier
aan bij wat het kind meemaakt in het verkeer
en met de vervoersmiddelen die hij dagelijks
om zich heen ziet. De kinderen hebben al veel
mogen leren tijdens dit thema; wat doe je bij een
zebrapad? Wat zijn de kleuren van een stoplicht
en wat betekenen ze nu precies? We hebben
een peuterfiets bekeken en weten sommige
onderdelen hiervan al te benoemen. Ook kwam
er een echte politieagent bij ons op bezoek. Hij
had een grote politiebus meegenomen. Uiteraard
hebben we deze allemaal even van dichtbij
bekeken. Wat een verrassing was het voor de
kinderen!
We zingen diverse liedjes over verschillende
voertuigen (o.a. de wielen van de bus, helikopter
en klein rood autootje waar breng je ons
naartoe?), lezen boekjes passend bij het thema
‘Verkeer’ en we maken verkeersknutsels.

Onze Peutergroep heeft ook aandacht besteed
aan de Nationale Voorleesdagen dit jaar. We zijn
op de groep interactief bezig geweest met het
boek: Vos gaat een stukje rijden. Voor de spraaktaalontwikkeling maken we bij een themaboek
gebruik van een
zogeheten ‘verteltas’.
De kinderen kunnen
vertellen en elkaar
helpen met welke
voorwerpen er in de
tas zitten. Op deze
manier laten we
de kinderen kennis
maken met het boek. Naast het gebruik van de
verteltas hebben we diverse activiteiten gedaan
die passen bij dit boek. Zo hebben de kinderen
zichzelf mogen verkleden als dier, hebben we
samen het verhaal nagespeeld, zijn er vosjes
geknutseld en hebben we het lied: Vosje gaat
rijden met elkaar gezongen.

Team Peutergroep Parelvangers,
Marjolein en Lindsey

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

Maandag 28 februari t/m
Vrijdag 4 maart
Voorjaarsvakantie

Donderdag 3 maart
Juf Karin Wisse jarig

Vrijdag 4 maart
Meester Benjamin jarig

Maandag 7 maart
Juf Claire jarig

Maandag 7 t/m vrijdag 25 maart
Kunstproject schoolbreed

Zaterdag 12 maart
Conciërge Koos jarig

Woensdag 16 t/m zondag 27 maart
Kinderkunstweek

Woensdag 16 maart
Nationale Boomfeestdag

Maandag 21 maart
Start naschoolse activiteit
Mad Science

Woensdag 23 maart
Studiedag

Maandag 28 maart
Juf Sharona jarig

Maandag 28 maart t/m vrijdag 1 april
De week van het geld

Dinsdag 29 maart
Kledinginzameling Bag2School

VAKANTIEROOSTER
schooljaar 2022-2023

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

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy

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

Zie ook onze Facebook pagina:
Parelburcht Oost-Souburg

