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Personeel
Dit schooljaar nemen we afscheid van meester
Jesper, hij gaat volgend jaar bij de Wissel werken in
de midden-bovenbouw.
We wensen hem veel succes.

Ook juf Amber onze dansjuf gaat de Parelburcht
verlaten. Zij gaat in Antwerpen studeren. Ook haar
wensen we veel succes.

Verder nemen we afscheid van al onze studenten
die het afgelopen jaar bij ons hebben stage
gelopen. Sommigen zijn klaar met de opleiding
en sommigen gaan de PABO doen. Ze hebben
volgend jaar een andere stageplek. We wensen
hen veel geluk en plezier met hun opleiding en
verdere loopbaan.

Ook nemen we afscheid van juf Maaike M. en juf
Teunieke die de afgelopen periode hebben
vervangen als onderwijsassistent en van juf Jorien
die heeft vervangen in groep 6 A en 8. We
bedanken hen hartelijk voor hun inzet en wensen
ze in hun verdere loopbaan ook veel succes.

Volgend schooljaar zijn er enkele nieuwe collega’s.
We verwelkomen juf Rebecca, leerkracht in groep
3, meester Erik, zij-instromer in groep 6B en juf
Xaira, onderwijsassistent in groep 6B.

Juf Karin W. en juf Maaike D. zullen na
de Zomervakantie nog niet volledig hun
werkzaamheden kunnen hervatten. We wensen
beide collega’s van harte beterschap.

Studiedagen
schooljaar 2022-2023

Volgend schooljaar hebben we de volgende
studiedagen:

Dinsdag 13 september
Vrijdag 21 oktober
Woensdag 11 januari
Woensdag 8 maart
Woensdag 17 mei
Dinsdag 30 mei

Deze studiedagen staan vooral in het teken
van anders organiseren van ons onderwijs. De
laatste jaren zijn we vooral aan de slag geweest
met zelfstandig werken en eigenaarschap van
kinderen.
Hier gaan we dit jaar mee verder en willen ook
het groep doorbrekend werken meer gaan implementeren.

Naast deze studiedagen hebben de kinderen
ook vrij op:
vrijdag 23 december (voor de Kerstvakantie)
vrijdag 14 juli (voor de Zomervakantie)
De leerkrachten hebben dan een taakdag.

2 Verhuisdagen onder voorbehoud
Data nog onbekend

ZOMERVAKANTIE
Vandaag was de laatste schooldag voor alle
kinderen. Morgen begint voor hen de vakantie.
De meesters en juffen hebben morgen nog een
taakdag. Er gaan enkele groepen verhuizen en
alles moet netjes worden opgeruimd.
We kunnen terugkijken op een heel fijn
schooljaar. Een schooljaar waar gelukkig weer
van alles mogelijk was, zoals een disco,
meesters/juffendag, eindfeest schoolkamp
musical etc.
Vanaf maandag 5 september gaan we weer van
start.
We wensen jullie allen een hele fijne zomervakantie!
Geniet ervan samen met de kinderen!

NIEUWBOUW
De nieuwbouw gaat gestaag door. Hopelijk ook in de
zomervakantie. De oplevering is nog niet helemaal
duidelijk, maar we houden u op de hoogte.
Waarschijnlijk zijn er volgend schooljaar ook nog
2 verhuisdagen te plannen. Enkel weten we nog
niet wanneer.
Als we daar wat meer zekerheid over hebben
zullen wij u daar zo spoedig mogelijk over
informeren.

SCHOOLHOND

BUDDY

Op dinsdag 21 juni hadden Buddy en haar
baasje juf Jolanda een examen om de training
af te sluiten die zij de afgelopen 2 jaar hebben
gevolgd.

Tijdens dit examen heeft Buddy laten zien dat
ze zich fijn voelt bij ons op school en dat ze goed
luisteren en reageert op de kinderen om haar
heen. Ze volgt hun instructies keurig op.
Buddy is dan ook met vlag en wimpel geslaagd!
Het was een intensief, maar zeer leerzaam
traject.

Hopelijk kunnen we met zijn allen nog lang
genieten van Buddy.

EU-Schoolfruit
Onze school is weer ingeloot om deel te nemen
met het uitdelen van groente en fruit aan de
kinderen via EU-Schoolfruit.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten
we meteen al in de eerste
week. De kinderen krijgen
op 3 verschillende dagen
een stuk groente of fruit.
U wordt hier wekelijks
over geïnformeerd.

AFSCHEIDSFEEST
JUF INEKE

Vrijdag 15 juli vierden we het afscheid van juf
Ineke. Ze werd opgehaald met een Truusje
Trapfiets. door de kinderen van groep 3. De
andere groepen stonden langs de route naar
school om haar te verwelkomen. We hebben haar
met zijn allen toegezongen op het schoolplein.
In de sportzaal hebben
alle kinderen van alle
groepen een optreden
verzorgd met zang, dans,
toneel en gedichtjes. Het
was geweldig. Ook werd
juf Ineke overladen met
afscheidscadeaus. Tussen
de middag was er voor alle
kinderen frites, knakworst en een ijsje.
Het was een geweldig feest. De kinderen, maar
vooral juf Ineke heeft erg genoten.
De juf gaat na 41 jaar in
het onderwijs gewerkt
te hebben nu officieel
met pensioen, maar ze
blijft nog wel betrokken
bij de Parelburcht, o.a.
als vervangster, coach
en creatieve juf.
Daar zijn we erg blij om.
We willen juf Ineke heel erg hartelijk bedanken
voor al die jaren als juf bij ons op school. Ze was
een superjuf en supercollega. We gunnen het
haar dat ze het wat rustiger aan kan gaan doen.

AFSCHEID
GROEP 8

Woensdagavond 20 juli was de afscheidsmusical
van groep 8. Het was een fantastische
voorstelling. Alle aanwezigen hebben enorm
genoten van het geweldige acteerwerk. De
voorstelling werd gehouden in het theater “de
Verwachting” te Ritthem. Een heel gezellig en
huiselijk theater, een
super locatie.

Vandaag hebben we groep 8 uitgezwaaid met
heel de school.
We wensen alle kinderen van deze groep heel
veel plezier en succes met hun volgende school
en we hopen hen nog eens bij ons op school te
mogen ontmoeten.
Het ga jullie goed!

Nieuws van
de Peutergroep

Op de Peutergroep hebben wij de afgelopen
weken gewerkt aan het thema ‘Onderwaterwereld’.
De onderwaterwereld is een interessant
onderwerp voor jonge kinderen. Met dit thema
hebben wij de kinderen spelenderwijs kennis laten
maken met alles wat er onder water te vinden is.
Hier hebben we o.a. het boek: ‘De mooiste vis van
de zee’ bij gebruikt. De eerste week van het thema
hebben we gecombineerd met de zogeheten
‘zonnetjesweek’. De zonnetjesweek is een erkend
kinderopvang themaweek waarbij kinderen van 0
tot 4 jaar op een positieve en speelse manier leren
over het belang van zonbescherming. Tijdens het
kringgesprek hebben de kinderen geleerd wat er
belangrijk is als de zon schijnt. Zo is het belangrijk
om jezelf in te smeren zodat je goed beschermd
bent want je kunt snel verbranden in de zon
en dat doet pijn! Ook hebben we samen met
Puk gekeken naar wat je aantrekt als het buiten
warm is en wat juist niet. Naast het knutselen van
zonnige zonnetjes mochten de kinderen de juf
helpen met het insmeren van een pop. Natuurlijk
mochten we wel eerst even aan
de zonnebrandcrème ruiken en
voelen. Gedurende het thema
stond warm weer, het verschil
tussen warm en koud en het
leven onder water centraal. Het
warme weer gaf aanleiding om
lekker met water te spatten,
ijsjes te kopen in de ijscohoek en natuurlijk
lekker buiten te spelen. De kinderen hebben Puk
geholpen om af te koelen, ontdekten welke dieren
er onder water leven en we hebben met elkaar
hierover liedjes gezongen. We hebben onze eigen
‘mooiste vis van de zee’ geknutseld en onszelf
onderwater gestempeld. Buiten hebben we naast
het spelen met water en de waterdieren ook
geoefend met bellenblazen en mocht er geverfd
worden met water. Ook hebben de kinderen mogen
ontdekken welke voorwerpen er blijven drijven en
welke er zinken naar de bodem. Wat hebben we
samen met de peuters genoten van dit thema!

In de laatste week voor
de zomervakantie stond
het zomerfeest op het
programma. I.v.m. de
extreme hitte hebben
wij ervoor gekozen om
dit feest te verplaatsen
na de zomervakantie.
Natuurlijk hebben wij deze laatste week van het
schooljaar op een leuke manier afgesloten met
elkaar. Waterpret, heerlijke waterijsjes eten, cake
versieren en we zijn op schattenjacht geweest..
Het was een feestje!

Nu mogen alle kinderen gaan genieten van een
welverdiende zomervakantie. Maak er samen wat
moois van!

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-BSOParelvangers-109098371341258

Nieuws van
de BSO

Op de BSO hebben we ieder jaar bezoek
van enkele studenten van de HZ opleiding
Sportkunde. Zij krijgen als opdracht dat zij
een sportactiviteit moeten bedenken voor de
BSO leeftijd. Door middel van kennismaking,
observeren en interviewen van de kinderen peilen
zij de interesses en behoeftes van de kinderen
en bedenken zij een activiteit die iedereen
aanspreekt. Zij worden beoordeeld door de BSO
medewerkers en een leerkracht die aanwezig is bij
de uitvoering hiervan.

Dit jaar was er een parcours met waterspelletjes.
Dit was een succes, zeker met het warme weer.
We zijn op BSO 1 ook aan de slag gegaan met het
thema onderwaterwereld. De kinderen hebben
o.a. kwallenen vissen gemaakt. Met dit mooie
weer spelen we veel met water op BSO 1 of eten
we even lekker een ijsje om af te koelen.

De zomervakantie staat voor de deur en we zijn
klaar met onze voorbereidingen en hebben een
super leuk programma gemaakt. De kinderen
van BSO 2 mochten op een lijst hun wensen
opschrijven qua activiteiten en materiaal wat
gekocht moet worden. Op deze manier hebben
de kinderen inspraak in het programma. Laten we
hopen dat het mooie weer nog even blijft zodat
we een mooie vakantie krijgen !

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne
zomervakantie ! En natuurlijk willen wij alle leuke
vakantie verhalen na de vakantie graag horen!

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-BSOParelvangers-109098371341258

Team BSO Parelvangers,
Evelien en Lisa

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 11 juli
Meester Francois jarig

Donderdag 14 juli
Juf Esther Corbijn jarig

Vrijdag 22 juli
Studiedag – kinderen zijn vrij

Maandag 25 juli
Juf Miranda jarig

Vrijdag 12 augustus
Juf Nelly jarig

Woensdag 31 augustus
Juf Ineke jarig

Maandag 5 september
Start nieuwe schooljaar

Dinsdag 6 september
Juf Karin van Gils jarig

Zaterdag 10 september
Juf Connie jarig

Dinsdag 13 september
Studiedag – alle kinderen vrijdag

Woensdag 28 september
Nationale kraanwaterdag
Schoolkorfbaltoernooi

Donderdag 29 september
Verkeersevenement groepen 7+8

Vrijdag 30 september
Schoolreis

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy

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

Zie ook onze Facebook pagina:
Parelburcht Oost-Souburg

