
Nieuwsbrief
September 2022

De Parelburcht
Christelijke Basisschool en Kindcentrum

Onderdeel van Onze Wijs

In deze nieuwsbrief:

> Personeel

> Kledinginzameling

> Naschoolse activiteit schaken

> En nog veel meer...



PERSONEEL

Juf Maaike is helaas nog steeds ziek. Zoals het er 

naar uitziet wordt het een langdurig traject.

Juf Karin Wisse is ook nog ziek en kan voorlopig 

ook nog geen werkzaamheden oppakken. We 

missen beide juffen erg en wensen hen veel 

sterkte en beterschap.

Gelukkig kunnen we alle groepen bemensen, 

maar de vervangingspool is leeg. Doordat we 

veel ondersteunende collega’s hebben kunnen 

we incidentele vervanging wel behappen. Maar 

we hopen geen Coronaperiode te krijgen of een 

griepepidemie want dan wordt het erg lastig. 

Mochten er ouders zijn die ons 

willen en kunnen helpen met 

vervanging dan horen wij het 

graag.



Stagiaires

In de maand september zijn alle stagiaires weer 

gestart. Zowel de studenten van de PABO als de 

2e en 3e jaars studenten van Scalda. De 1e jaars 

studenten van Scalda starten de eerste week van 

oktober. We heten hen allen van harte welkom 

en wensen hen een fijne leerzame tijd bij de 

Parelburcht.

Alle scholen van Onze Wijs zijn aangesloten bij 

de Opleidingsschool Zuid West Zeeland. Er is 

een samenwerkingsverband met de HZ en Onze 

Wijs. De studenten krijgen daardoor meer tijd 

en begeleiding in de praktijk. Dit is van belang 

voor de toekomst. Wij helpen de studenten te 

begeleiden en op te leiden als onze toekomstige 

collega’s.  Alle studenten van de PABO 

en Scalda lopen 2 of meerdere dagen 

stage. Iedere groep heeft wel een 

stagiair in de groep. 



STUDIEDAG
21 OKTOBER

Vrijdag 21 oktober, de vrijdag voor de Herfst-

vakantie heeft het team de 3e studiedag m.b.t. 

het anders organiseren van ons onderwijs. Alle 

kinderen zijn dan vrij en hebben dan al Herfstva-

kantie.

Doordat we meer groepsdoorbrekend gaan wer-

ken en goed kijken wat kinderen nodig hebben 

om verder te komen in de leerstof wordt er bij 

een aantal vakken meer groepsdoorbrekend 

gewerkt. O.a. bij rekenen en begrijpend lezen. 

Vooral in de leerpleinen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 

wordt er al veel samen gewerkt. De roosters zijn 

ook op elkaar afgestemd.

De studiedagen gebruiken we om dit goed te 

organiseren en alle kinderen goed in beeld te 

hebben. 

We hebben op deze studiedagen begeleiding 

van Naomi Mertens die veel ervaring heeft in 

het begeleiden van scholen met anders organi-

seren van hun onderwijs.



NIEUWBOUW

Bij ons kindcentrum zijn er tot nu toe nog geen 

schokkende feiten boven water gekomen. Ons 

gebouw staat op de juiste plaats en in de goede 

richting. De planning van de oplevering is zoals 

via de Parro gemeld medio april. We hopen dan 

medio mei te kunnen gaan verhuizen.

We zijn nu volop bezig met de inrichting van het 

schoolplein en de inrichting van de school.

Vorige week is juf Nelly samen met onze adviseur 

en de projectleider weer een kijkje wezen nemen 

en hebben we met de uitvoerder gesproken. De 

vloerverwarming lag er al en de stopcontacten 

waren ook al aangebracht. Deze week en de 

komende weken gaat men de dekvloeren 

aanbrengen en het metselwerk aan de buitenkant. 

Daarna zullen de binnenwanden worden 

geplaatst. Zie bijgaande foto’s voor een impressie 

van de huidige stand van zaken.



Op 19 september zijn meester Lennart en zijn 

vrouw Sharon ouders geworden van Norah.

We wensen hen veel geluk en goede gezondheid 

met de geboorte van hun dochter.

Geboorte 
NORAH



Dit schooljaar doen wij weer mee met de 

organisatie Bag2School om kleding in te zamelen.

Het geld dat wij hiervoor ontvangen wordt 

besteed door de leerlingenraad om leuke dingen 

van te organiseren.

De komende datums kunt u alvast in uw agenda 

zetten:  

8 november 2022, 

28 maart en 

23 mei 2023.

U krijgt hierover nog 

meer informatie.

KLEDING
INZAMELING 



Van omwonenden en ouders horen wij dat het 

regelmatig chaos is bij het brengen en halen 

van de kinderen uit school. Nu het slechter weer 

wordt komen er weer veel meer ouders met de 

auto.

Graag verzoeken wij u indien mogelijk zoveel als 

kan lopend of met de fiets te komen.

Komt u met de auto, dan graag volgens de 

vastgestelde route

In samenwerking met de gemeente en onze 

verkeerscommissie is er vorig jaar door de school 

een route aangegeven. We verzoeken u allen 

vriendelijk om deze aanrijroute te volgen.

• Komt u met de auto: Wilt u dan via 

de Lekstraat doorrijden naar de 

Middelburgsestraat en vanaf de noordkant 

richting de school rijden. U kunt daarna 

gelijk doorrijden naar elders via de 

Middelburgsestraat.

• Indien mogelijk, kom zoveel mogelijk op de 

fiets of lopend naar school.

• Komt u met de fiets: Maak dan gebruik van de 

Dongestraat.

• Zorg er ook voor dat uw kind zichtbaar is op de 

fiets, gebruik van een veiligheidshesje is aan te 

raden.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat alle 

kinderen veilig naar school kunnen komen. 

Daarin hebben we met elkaar een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Opletten voor andere 

verkeersdeelnemers en niet parkeren bij 

bewoners in de Middelburgse straat.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

VERKEERS
SITUATIE



Wanneer je na schooltijd wilt oefenen om beter 

te worden in schaken, dan is hier je kans!

Elke dinsdag na schooltijd: van 14.30  tot 16.00 

uur kun je op de 64 velden in gevecht gaan met 

een tegenstander. Wie krijgt de heerschappij over 

het bord?

Tot dan! 

Groet, Joas Fontijn

Aanmelden voor deze activiteit graag bij juf Nelly:  

n.vandevelde@onzewijs.nl

NASCHOOLSE ACTIVITEIT 

SCHAKEN 
groepen 5 t/m 8

mailto:n.vandevelde@onzewijs.nl


Kinderoefentherapie “Mutsaers” is een praktijk 

voor Kinderoefentherapie.

Corine Mutsaers is gespecialiseerd in de motoriek 

en de prikkelverwerking van het kind. De school 

waarop uw kind zit en Kinderoefentherapie 

“Mutsaers” hebben een samenwerkingsverband. 

De school vindt de motoriek belangrijk voor de 

totale ontwikkeling en het leren van een kind. 

Als er een hulpvraag voor motoriek is waar het 

onderwijs en de gymleerkracht geen oplossing 

voor heeft, kan een kinderoefentherapeut 

ingeschakeld worden. Wij hebben intern op de 

school een praktijklocatie zodat deze service voor 

u en uw kind direct mogelijk is en er zijn korte 

lijnen met de leerkracht. Dit geeft een optimale 

koppeling van zorg in het dagelijks leven van uw 

kind.

De kinderoefentherapeut observeert, 

onderzoekt, behandelt en geeft adviezen. 

De kinderoefentherapeut werkt altijd met 

een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit 

van de individuele situatie en mogelijkheden 

van het kind. Het plan richt zich op de 

motoriek, maar houdt rekening met eventuele 

prikkelverwerkings- en/of gedragsproblematiek. 

Het doel van de behandeling is spelenderwijs 

het vergroten van de motorische 

ontwikkelingsmogelijkheid van het kind, waarbij 

het kind meer vertrouwen en (weer) plezier in 

bewegen krijgt.

Werkwijze

School kan u adviseren om uw kind te laten 

onderzoeken door de kinderoefentherapeut, of u 

kunt aangegeven een motorisch probleem bij uw 

Kind te zien.

Als dat zo is kunt u via uw eigenhuisarts 

om een verwijsbrief verzoeken om een 

kinderoefentherapeutisch onderzoek te laten 

doen.

Mocht er tijdens het onderzoek inderdaad 

een motorisch probleem gesignaleerd worden 

dan kan ik een behandelplan opstellen om dit 

motorisch probleem op te lossen. Dit plan wordt 

met u besproken voordat de therapie start.

Als het motorische probleem ook zijn effect in 

de klas heeft wordt ook de leerkracht betrokken 

en geinformeerd over wat we kunnen doen om 

uw kind te begeleiden in zijn/haar motorische 

ontwikkeling. Op deze manier kunnen we 

allemaal ( de leerkracht, u, en ik als therapeut) 

uw kind ondersteunen in zijn/haar motorische 

ontwikkeling.

Zijn er vragen over de prikkelverwerking van uw 

kind dan zal daar het onderzoek op gericht zijn 

en zullen er adviezen voor in de klas en thuis 

gegeven kunnen worden.

Van het motorisch onderzoek wordt een 

onderzoeksversiag geschreven die u, de school 

en uw huisarts zullen ontvangen.

De voortgang van de therapie wordt met u en de 

leerkracht besproken.

Kinderoefentherapie wordt vergoed door de 

zorgverzekering vanuit de basisverzekering 

en indien noodzakelijk uit de aanvullende 

verzekering van uw kind.

Voor meer informatie over Kinderoefentherapie 

en onze praktijk kunt u kijken op onze website:

www.Nieuwlands.nl

Voor vragen kunt u de kinderoefentherapeut 

bereiken op +31 6 511 533 12 of via de school 

waar uw kind op zit. Per mail is de praktijk 

bereikbaar via KinderOT@nieuwlands.nl.

Met vriendelijke groet,

Corine Mutsaers

De kinderoefentherapeut

http://www.Nieuwlands.nl
mailto:KinderOT@nieuwlands.nl


Wat hebben we op de BSO genoten van een 

heerlijke zomervakantie vol leuke activiteiten en 

workshops. Hopelijk hebben jullie ook een fijne 

zomer gehad?! 

Dagelijks werden er diverse activiteiten 

aangeboden zodat de kinderen een leuke BSO 

vakantiedag hadden. Het bezoek aan Deltapark 

Neeltje Jans vonden de kinderen toch echt wel het 

allerleukst! De kinderen hebben hier over het park 

hun ogen uitgekeken en daarbij veel interessante 

weetjes geleerd over heel veel dieren. Het was 

een warme dag maar gelukkig was er genoeg tijd 

voor verkoeling bij de waterspeelplaats. Het kwam 

wel eens voor dat de planning anders liep dan 

verwacht. We houden hierin altijd rekening met de 

behoefte van de kinderen. Zeker in de eerste week 

moesten de kinderen best wel even ‘bijkomen’ 

van school. Ze wilden het liefst niet teveel 

poespas maar gewoon even lekker relaxen. Naast 

het activiteitenprogramma die we van tevoren 

hadden voorbereid, hebben we met de kinderen 

in onze KOW-bus ook veel leuke, spontane 

uitstapjes gemaakt. Herten tellen bij Oranjezon 

in Vrouwenpolder, mooie boeketten plukken bij 

een pluktuin, naar de kinderboerderij, Intratuin of 

naar het strand? Het kwam allemaal voorbij deze 

zomervakantie.

In de eerste schoolweek starten we weer rustig 

op met elkaar. De kinderen moeten weer even 

hun draai vinden en wennen aan alle indrukken 

van hun nieuwe groepen op school. We gaan er 

op de BSO weer een leuk schooljaar van maken 

en gaan alweer voorzichtig beginnen met de 

voorbereidingen voor de herfstvakantie. 

Team BSO Parelvangers, 

Evelien en Lisa

Nieuws van 
de BSO



Nieuws van 
de Peutergroep

De zomervakantie zit er weer op. We hopen dat 

iedereen kan terugkijken op een hele fijne zomer.

Op de Peutergroep zijn we samen met de 

kinderen weer met veel enthousiasme begonnen. 

Wat is het fijn om de kinderen na zo’n lange 

vakantie weer de groep in te zien gaan met blije 

gezichten. Zo leuk om te zien ook hoe sommigen 

kinderen zijn veranderd in de vakantie. In het 

kringgesprek hebben de kinderen mogen vertellen 

wat zij zoal in de zomervakantie hebben gedaan. 

Wat een vrolijke vakantieverhalen kwamen 

er allemaal voorbij. In de eerste weken na de 

zomervakantie

staan de kinderen uit de groep, de inrichting van 

de locatie en de dagelijkse activiteiten centraal. 

Sommige peuters zijn nieuw voor elkaar. Ook 

moet Puk (onze handpop) na zo’n lange vakantie 

weer aan alles wennen. Samen met de kinderen 

ontdekt Puk de locatie, de groepsruimte en de 

buitenspeelplaats(en). Er is aandacht voor de vaste 

momenten, zoals het maken van een kring, het 

samen opruimen en naar het toilet gaan.

Het beloofd weer een mooi schooljaar te 

worden met veel thema’s, knutselen, nieuwe 

voorleesboeken en nieuwe liedjes die we de 

kinderen gaan leren.

Team Peutergroep Parelvangers, 

Marjolein en Lindsey

Neem ook eens een kijkje op de Facebook pagina 

van Peutergroep en BSO Parelvangers:    

https://www.facebook.com/Peutergroep-en-BSO-

Parelvangers-109098371341258

https://www.facebook.com/Peutergroep-en-BSO-Parelvangers-109098371341258
https://www.facebook.com/Peutergroep-en-BSO-Parelvangers-109098371341258


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



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 im-

plementeren.

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



Belangrijke data
2022

Dinsdag 6 september
Juf Karin van Gils jarig

Zaterdag 10 september
Juf Connie jarig

Dinsdag 13 september
Studiedag – alle kinderen vrij

Maandag 19 t/m vrijdag 23 september
Startgesprekken ouders/kinderen

Woensdag 28 september
Nationale kraanwaterdag

Schoolkorfbaltoernooi

Donderdag 29 september
Verkeersevenement groepen 7+8

Vrijdag 30 september
Schoolreis

Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober
Informatiemiddag ouder/kind

Woensdag 5 t/m zondag 16 oktober
Nationale Kinderboekenweek

Woensdag 12 oktober
Juf Evelien Haverhoek jarig

Vrijdag 21 oktober
Studiedag – alle kinderen vrij 



De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: 

www.deparelburcht.onzewijs.nl

Zie ook onze Facebook pagina: 

Parelburcht Oost-Souburg

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy


