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START

bouw nieuwe school

Op woensdag 13 april is er een officieel en
feestelijk tintje gegeven aan het starten van de
nieuwbouw van onze school.
Een aantal leerlingen mocht daarbij aanwezig zijn
en hebben een tijdcapsule in de grond verstopt.

Bekijk hier het artikel van de PZC.

Op woensdag 20 en donderdag 21 april hebben de
leerlingen van groep 8 de IEP Eindtoets gemaakt.

STUDIEDAG
Op woensdag 25 mei is
het studiedag voor de
leerkrachten.
De kinderen zijn op deze
dag vrij.

PAASVIERING
Op donderdag 14 april hebben we Pasen gevierd. Er
waren door de kinderen en ouders veel lekkere hapjes
klaargemaakt. Dit was voor de Paaslunch.

AVOND
VIERDAAGSE

Van 9 t/m 12 mei hebben een groot aantal
leerlingen en ouders of vriendjes en vriendinnetjes
in Vlissingen de Avondvierdaagse gewandeld. Het
was prima weer om 5 of 10 kilometer te wandelen.
Proficiat met het behalen van de medaille.

De kinderen van de groepen 7 hebben vorige

SPORTDAGEN

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!

De sportdagen worden op 3 verschillende dagen
georganiseerd:
groep 3/4 op 1 juni
groep 5/6 op 2 juni
groep 7/8 op 3 juni
Deze vinden plaats op de korfbalvelden van Fortis
en de sporthal.
Er zullen een aantal clinics
worden gegeven en leerlingen
van de CSW zullen enkele
spelonderdelen begeleiden.

KLEDING
INZAMELING
Op dinsdag 24 mei 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
komend weekend nog tijd om te kijken of er nog
iets weg mag van kleding of ander textiel. Alvast
bedankt.

SCHOOLHOND
Buddy

Vanuit het onderwijsblad de AOB is juf Jolanda
Goedbloed geïnterviewd door Kim de Weert. Wat
een mooi stuk is dit geworden over Buddy onze
schoolhond.

VERKEERS
EXAMEN
Op dinsdag 31 mei worden door de groepen
7A en 7B het praktijkgedeelte van het
verkeersexamen afgelegd.
Voor de theorie waren ze allemaal al geslaagd.
Succes voor alle leerlingen op deze dag.

Nieuws van
de BSO

De mei vakantie is alweer voorbij. Op de BSO
hebben we iedere vakantie weer een nieuw
thema. Deze mei vakantie was het thema ‘Daar zit
muziek in’. In deze weken staat muziek centraal.
Wij zijn druk bezig geweest met het voorbereiden
van de activiteiten. Er is ook live muziek geweest!
Ieder jaar komen er pedagogiek studenten
van de HZ naar onze BSO om met de kinderen
sportactiviteiten te doen. Dit zijn studenten van de
opleiding sportkunde, dit is in het kader van hun
project ‘opvoeden in beweging’. Dit jaar komen ze
op 9,16,23 en 30 mei. Aan iedere BSO groep is een
duo gekoppeld.
Wist je dat wij ook voorschoolse opvang bieden?
Wij bieden opvang aan vanaf 7:00. Tussen 7:00 en
7:30 is er nog de mogelijkheid om te ontbijten bij
ons. Rond 8:15 brengen wij de kinderen naar de
klassen.

Team BSO Parelvangers,
Evelien, Lisa en Naila

Nieuws van
de Peutergroep

Op de Peutergroep hebben we de afgelopen
weken gewerkt aan het thema: Ik ben een
kunstenaar. De kinderen hebben al veel mogen
leren tijdens dit kleurrijke en educatieve thema.
Zo hebben ze bijvoorbeeld kennis gemaakt met
diverse schilders attributen, vormen en kleuren en
hebben ze hier ook mee mogen experimenteren.
We hebben ontdekt dat je kleuren ook kunt
mengen. Wat waren de kinderen verrast dat
je zelfs water een kleur kan geven! Naast het
maken van onze eigen kunstwerken hebben we
ook samen naar verschillende soorten kunst en
beelden gekeken. We hebben geprobeerd deze
beelden na te doen d.m.v. een standbeelden dans.
Dat was leuk!

Naast het thema hebben we ook aandacht
besteed aan Pasen. Het boek ‘Dottie’s eieren’
stond hierin centraal. De kinderen hebben vrolijke
paasknutsels gemaakt, we hebben samen een
paastak mooi versierd en de paashaas is langs
geweest. Het zoeken van paaseieren mocht
natuurlijk niet ontbreken!

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

Vakantierooster
2021-2022

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

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

Belangrijke data
2022
Maandag 23 mei
Juf Hettie jarig

Dinsdag 24 mei
Meester Werner jarig

Dinsdag 24 mei
Kledinginzameling Bag2School

Woensdag 25 mei
Studiedag

Maandag 30 mei
Meester Lennart jarig

Dinsdag 31 mei
Praktijk Verkeersexamen groep 7A+B

Woensdag 1 t/m vrijdag 3 juni
Sportdagen groepen 3 t/m 8

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy

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

Zie ook onze Facebook pagina:
Parelburcht Oost-Souburg

