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Gelukkig zijn de maatregelen er niet meer en 

kunnen we de school weer op een normale 

manier draaien, maar Corona is nog niet weg.

Afgelopen weken hebben we steeds een aantal 

collega’s moeten missen omdat ze ziek zijn.

Er heerst naast Corona ook nog een stevige griep. 

Ook veel kinderen zijn er ziek.

Vooral de collega’s die nog niet eerder Corona 

hebben gehad zijn nu aan de beurt. Ook deze 

week moeten we er weer een paar missen.

Met kunst- en vliegwerk hebben we de groepen 

draaiende kunnen houden, maar het vergt 

daarbij wel weer extra energie van de andere 

collega’s.

Laten we hopen dat het snel beter weer wordt 

en dat de virussen als sneeuw voor de zon 

verdwijnen. We wensen alle zieken van harte 

beterschap!

Corona



Ons oude gebouw is nu helemaal gesloopt en de 

afgelopen weken zijn de heipalen in de grond gegaan. 

Er komt nu wat schot in de zaak.

Met de bouw van de gymzaal is men al begonnen.

13 april zal er een officieel en feestelijk tintje worden 

gegeven aan de start van de nieuwbouw van de 

scholen en de gymzaal.

De scholen zijn hierbij uitgenodigd.

We willen bij de 2 scholen een tijdscapsule in de grond 

verstoppen.

Vanuit elke groep zal hieraan een bijdrage worden 

geleverd d.m.v. een herinnering te maken op een 

papier. Op woensdag 13 april mag er vanuit iedere 

groep 1 leerling deze bijdrage meenemen naar de 

bouwplaats van de school. Daar stoppen we alle 

bijdragen in de tijdscapsule en zullen deze dan 

begraven. Deze feestelijke start zal om 11.00 uur 

plaatsvinden.

Updates
nieuwbouw



KONINGSSPELEN

Op vrijdag 22 april vieren wij op school Koningsdag.

Dit wordt door de groepen 1 t/m 4 op school gevierd 

en door de groepen 5 t/m 8 op 

de Karolingenburcht. Ook zullen er kinderen van 

de bovenbouw helpen bij de onderbouw met de 

spelletjes op deze feestelijke dag. Tussen de middag 

wordt er voor een lunch gezorgd. 

U krijgt nog meer informatie over deze dag.

Wat zijn de Koningsspelen?

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar 

gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 

scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het 

Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse 

scholen in het buitenland aan meedoen. De 

Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de 

laatste vrijdag voor Koningsdag.



Op  de BSO hebben wij een leuke voorjaarsvakantie 

achter de rug. Tijdens de vakantie hadden we het thema 

‘Dat kan beter’. Deze week stond vol in het teken van 

groen, gezond en recyclen. Beiden BSO groepen zijn 

druk aan de slag geweest met verschillende activiteiten. 

Zo hebben wij met zijn allen het grote plein opgeruimd 

en al het zwerfafval verwijderd. Op BSO groep 1 zijn we 

druk aan de slag geweest met gezonde snacks en onze 

binnen moestuin. De kinderen van BSO groep 2 hebben 

een heerlijke appeltaart en pannenkoeken gebakken. 

Ook zijn de kinderen aan de slag gegaan met oude 

mokken weer op te pimpen. Daarnaast zijn er ook nog 

uitstapjes gemaakt tijdens de vakantie. BSO groep 1 is 

naar kaasboerderij Schellach geweest. Hier hebben ze 

een speurtocht gedaan. De kinderen zijn van alles te 

weten gekomen over de stallen en dieren. Ook mochten 

er koeien geaaid worden en hebben we kleine kalfjes 

gezien van net een paar weken oud. De kinderen van 

BSO groep 2 hebben een flinke wandeltocht gemaakt 

bij Oranjezon. Hier hebben ze alle dieren geteld die ze 

tegen zijn gekomen.

Ook doen wij als BSO mee met de kinderkunstweek en 

zijn we samen met de kinderen aan de slag gegaan met 

diverse activiteiten rondom kunst. Zo hebben wij onder 

andere onze eigen BSO boom gemaakt voorzien van 

allemaal verfhanden. 

De meivakantie staat alweer voor de deur. Achter de 

schermen zijn we alweer druk bezig om een activiteiten 

planning te maken. Het thema voor de meivakantie is 

‘Daar zit muziek in!’. Hierbij richten we ons op muziek en 

instrumenten. 

Team BSO Parelvangers,

Lisa, Naila en Evelien 

NIEUWS
VAN

DE BSO



ZEEUWS KAMPIOENSCHAP 
SCHOOLSCHAKEN 2022

Zaterdag 19 maart hebben Benjamin, Cedric en Tymo 

van De Parelburcht, onder begeleiding van Joas, 

meegedaan aan het Zeeuws Kampioenschap Schaken 

voor basisschoolteams. Het toernooi liep over zeven 

ronden waarvan we de eerste vrij waren vanwege 

een oneven aantal teams. In de volgende ronden 

speelden de jongens achtereenvolgens tegen Oude 

Vaart, Wereldboom, Tweemaster-Kameleon 3, Theo 

Thijssen 2, De Steiger en het eerste van Theo Thijssen. 

Uiteindelijk zijn we laatste geworden van de 13 teams 

die meededen, maar hé, we hebben wel een mooie 

dag gehad.



SCHOOLVOETBAL 

Op 6 en 13 april wordt er in Vlissingen weer het 

schoolvoetbal georganiseerd.

Voor de jongens en meisjes uit de groepen 5 t/m 

8. Dit start om 13.00 uur.

Komt u ze ook aanmoedigen? Dit is op het 

sportpark aan de Irislaan in Vlissingen. 



SCHOOL
FOTOGRAAF

Op 10 en 13 mei komt de schoolfotograaf. 

Zet u deze datum alvast in de agenda.

U ontvangt hierover nog meer informatie.



VERKEERS
EXAMEN

De kinderen van de groepen 7 hebben vorige 

week allen het theoretisch verkeerexamen 

gemaakt. Hiervoor zijn ze allemaal geslaagd. Van 

harte proficiat allemaal!

Over een aantal weken volgt het praktijkexamen. 

We wensen jullie daarbij veel succes!



KINDERKUNSTWEEK

Wat hebben de kinderen toch prachtige 

kunstwerken gemaakt n.a.v. het thema van de 

Kinderkunstweek “Vertakt en geworteld”. Alle 

mooie creaties waren te bewonderen tijdens 

de tentoonstelling op vrijdag 1 april. We hopen 

dat u net als ons volop hebt genoten van zoveel 

creativiteit. Hartelijk dank aan allen die een kijkje 

zijn komen nemen.



ACTIE
OEKRAÏNE 

We hebben al heel veel lege flessen ingezameld 

voor de vluchtelingen en bevolking van de 

Oekraïne.

U kunt nog tot 4 april lege flessen afgeven op 

onze school. Helpt u nog even mee. 

Hartelijk dank voor uw steun om de mensen in 

de Oekraïne te helpen.

De totale opbrengst zullen we nog aan u 

doorgeven.



Op dinsdag 29 maart hebben we 

weer een kledinginzameling van 

Bag2School gehad. De opbrengst van deze 

inzamelingsactie komt ten goede aan de 

leerlingenraad die hiervan activiteiten 

organiseert. 

Wij hebben inmiddels doorgekregen dat er 121kg 

is ingezameld. 

KLEDING
INZAMELING 



Nieuws van de BSO

Zoals elke ouder wilt u natuurlijk dat uw kind

mee kan doen met andere kinderen.

Dat kan gaan over het lid zijn van een sportclub,

of het volgen van muzieklessen of zwemlessen 

bijvoorbeeld.

Of over materialen om mee te kunnen doen aan 

schoolse activiteiten.

En daar heeft niet ieder gezin het geld voor. 

Wat kan Stichting Leergeld in zo’n geval voor uw 

kind doen?

Stichting Leergeld kan helpen door bijvoorbeeld 

een abonnement,

sportspullen, of een muziekinstrument te 

bekostigen.

Als het om schoolspullen gaat (bijv. een laptop of 

andere zaken) 

kan Stichting Leergeld -indien nodig-  deze voor u 

regelen.

Mocht uw kind een fiets nodig hebben om naar 

school te gaan,

dan zijn daar mogelijkheden voor.

Hoe werkt het?

Een medewerker van Stichting Leergeld komt bij 

u thuis.

Samen bespreekt u wat uw kind nodig heeft en 

wat Stichting Leergeld kan betekenen. 

Het kan natuurlijk ook gaan om meerdere 

kinderen in uw gezin.

U kunt bellen naar Stichting Leergeld Walcheren

0118-418930

of mailen naar: leergeldwalcheren@planet.nl   

STICHTING
LEERGELD

WALCHEREN



Op de Peutergroep werken we aan het thema: 

‘Ik ben een kunstenaar’. Juist bij jonge kinderen 

is te zien hoe ‘kunst’ met alles verweven is. Jonge 

kinderen ervaren de wereld met al hun zintuigen 

en bij jonge kinderen zien we een verwondering 

voor alles wat er om hen heen gebeurt. Zo 

ontdekken peuters bijvoorbeeld dat ze met 

verschillende materialen kunnen tekenen en ook 

op verschillende ondergronden zoals papier, de 

stoep of de muur en dat het materiaal steeds 

anders aanvoelt en dat dit invloed heeft op de 

tekening. Alles in dit thema staat in het teken 

van kunst. Het gaat om ontdekken van kunst 

en de eigen creativiteit van kinderen. Daarbij 

ontdekken ze verschillende materialen, kleuren 

en vormen, maar ook de sporen die je achterlaat 

met bijvoorbeeld verf of water. Tijdens het thema 

gaan de kinderen allerlei activiteiten doen rondom 

kunst en mogen zij zelf ook kunst gaan maken. 

In ‘ons atelier’ is er de afgelopen dagen al hard 

gewerkt. Tijdens de kinderkunstweek hebben 

we met de peuters een gezamenlijk kunstwerk 

gemaakt: een grote ‘regenboogboom’ van 

gekleurde verfhandjes.

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



Vakantierooster
2021-2022

15 april 2022
Goede vrijdag

18 april 2022
2e Pasen

25 april t/m 6 mei 2022
Meivakantie

26 en 27 mei 2022
Hemelvaart

6 juni
2e Pinksterdag

25 juli t/m 2 september 2022
Zomervakantie

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



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



Belangrijke data
2022

7 april
Juf Els jarig

13 april
Schoolvoetbal meisjes

14 april
Paasfeest

17 april
Juf Esther jarig

20 en 21 april
IEP Eindtoets groep 8

22 april
Koningsspelen

23 april
Schoolhond Buddy jarig

10 en 13 mei
Schoolfotograaf



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 

