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Op dinsdag 31 mei hebben de groepen 7A en 

7B het praktijkgedeelte van het verkeersexamen 

afgelegd.

Voor de theorie waren ze allemaal al geslaagd.  

En voor het praktijkexamen is ook iedereen 

geslaagd.

Van Harte gefeliciteerd allemaal.

VERKEERSEXAMEN 



Op dinsdag 24 mei hebben we een 

kledinginzameling van Bag2School gehad.

De opbrengst van deze inzamelingsactie komt 

ten goede aan de leerlingenraad die hiervan 

activiteiten organiseert. Bedankt weer voor uw 

inzet.

KLEDING
INZAMELING 



De totale opbrengst met het inzamelen van de 

flessen is geworden:

         €  468,05

En is inmiddels 

gestort op 

giro 555.

Hartelijk dank voor uw steun om de mensen in 

de Oekraïne te helpen. 

ACTIE VOOR DE VLUCHTELINGEN 
VAN DE OEKRAÏNE 



De meivakantie zit er weer op! Op de BSO hebben 

we twee muzikale weken achter de rug. Het thema 

van deze vakantie was: ‘Daar zit muziek in!’. Iedere 

vakantie bieden wij een activiteiten planning aan. 

Soms kan er wel eens wat afgeweken worden 

van deze planning. Dit omdat de behoeftes van 

de kinderen bij ons voor op staan. Tijdens de 

vakantie hebben we leuke activiteiten gedaan. 

Van knutselen, diamond painting (wat stiekem 

moeilijker was dan dat we dachten) tot aan 

karaoke en disco. 

We hebben ook meegedaan met leuke workshops. 

Zo hebben we een workshop gevolgd van 

Simonelli music creations. Hierbij hebben we 

kennis mogen 

maken met 

verschillende 

soorten 

instrumenten. We 

hebben geleerd 

hoe verschillende 

klanken klinken en 

we hebben mogen 

oefenen op een trompet, saxofoon, piano en nog 

veel meer. En we mochten spontaan aanschuiven 

bij een workshop van 

Virgil Piqué. Hij heeft 

ons geleerd hoe we een 

deuntje konden spelen 

op een gitaar. Aan het 

einde van de workshop 

kon iedereen een stukje 

spelen. Erg knap!

Natuurlijk is vakantie ook een reden voor af 

en toe wat lekkers ! De kinderen vinden het 

altijd leuk om op de BSO te bakken. We hebben 

regenboogkoekjes, pizza’s en worstenbroodjes 

gemaakt. De meivakantie was weer een feestje! 

Over een aantal weken staat de zomervakantie 

alweer voor de deur. Achter de schermen zijn 

we al druk aan het brainstormen over wat we 

gaan doen. Wat het thema deze zomervakantie is 

houden we nog even geheim! 

Team BSO Parelvangers, 

Evelien, Lisa en Naila

Nieuws van 
de BSO



Op de Peutergroep werken wij met Uk en Puk. 

Uk en Puk is een totaalprogramma voor kinderen 

van 0 tot 4 jaar. Spelen staat hierin centraal, want 

spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk en 

Puk leert peuters nieuwe vaardigheden door actief 

bezig te zijn en lekker te spelen. 

Op de groep werken we met Puk thema’s die 4 

tot 5 weken duren. Activiteiten zoals bijvoorbeeld: 

Pasen, Sinterklaas en Kerst, worden verwerkt in 

het thema dat op dat moment aangeboden wordt. 

Na een thema en schoolvakantie hebben we altijd 

een zogeheten ‘rustweek’. De diverse thema’s, met 

bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten 

voor iedere dag, stimuleren de verschillende 

ontwikkelingsgebieden van de kinderen. De 

activiteiten stimuleren de spraak-taalvaardigheid, 

sociaal-emotionele vaardigheden, motorisch en 

zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk en Puk 

de eerste rekenprikkels. Op deze manier leggen 

wij samen met behulp van Uk en Puk een stevige 

basis voor het basisonderwijs.

In de meeste 

activiteiten speelt 

onze handpop, Puk, 

een centrale rol. Puk 

maakt altijd wel iets 

mee wat de kinderen 

herkennen. De 

kinderen ontwikkelen 

zich zo een op een 

speelse manier met de pop. Puk biedt troost 

en is het vriendje bij wie de peuters zich veilig 

kunnen voelen. Ook kan Puk worden ingezet om 

de drempel voor kinderen iets lager te maken om 

mee te doen aan een activiteit.

De afgelopen periode zijn er weer een aantal 

kinderen naar de basisschool toe gegaan. Wij en 

de kinderen zouden het heel erg leuk vinden als 

er nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op de groep 

erbij 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



Beste ouder(s) en kinderen,

Vrijdag 24 juni vieren wij juffen- en meesterdag 

met ‘s middags een disco in de gymzaal!

Als eerste gaan de kleuters, daarna de groepen 3 

en 4 en tot slot de bovenbouw.

De leerlingenraad heeft dj’s Oostboys met dj Pim 

hiervoor geregeld.

Omdat de juffen en meesters hun verjaardag 

vieren, zullen zij trakteren. De kinderen moeten 

alleen een lunch meenemen deze dag.

Op dit feestje mag je in je mooiste, leukste of 

gekste (verkleed)kleren naar school.

We gaan er een knalfeest van maken!

Wij hebben er zin in !!!!



Vakantierooster
2021-2022

25 juli t/m 2 september 2022
Zomervakantie

Studiedagen schooljaar 2021-2022
Deze staan ook in de schoolgids en op 

de website.

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

Woensdag, donderdag + vrijdag 
1 + 2 + 3 juni
Sportdagen groepen 3/4 5/6  7/8

Vrijdag 3 juni
Huwelijk	juf	Esther	Corbijn

Dinsdag 7 juni
Studiedag 

Woensdag 15 t/m vrijdag 17 juni
Schoolkamp groep 8

Dinsdag 21 juni
Juf	Michelle	jarig

Dinsdag 21 juni
Juf	Desiree	12,5	jaar	jubileum

Vrijdag 24 juni
Disco	groepen	1	t/m	8

Dinsdag 28 juni
Juf	Jolanda	Goedbloed	jarig

Woensdag 29 juni
Korfbal	groepen	1	t/m	4

Donderdag 7 juli
Visitemiddag kleuters

Maandag 11 juli
Meester Francois jarig

Dinsdag 12 juli
Visitemiddag alle groepen



De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: 

www.deparelburcht.onzewijs.nl

Zie ook onze Facebook pagina: 

Parelburcht Oost-Souburg
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