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STUDIEDAG
21 OKTOBER

Vrijdag 21 oktober, de vrijdag voor de Herfstva-

kantie had het team de 3e studiedag m.b.t. het 

anders organiseren van ons onderwijs.

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.



HERFSTVAKANTIE

Na 7 weken school is het alweer herfstvakantie. 

We hopen dat de kinderen komende week 

kunnen genieten van hun vrije tijd en weer 

kunnen opladen. We wensen u allen een fijne 

herfstvakantie.



Op vrijdag 11 november starten 

wij op school met ontbijt voor alle 

kinderen in hun eigen groep.

Er zal een gevarieerd ontbijt zijn en 

ook is er glutenvrij brood aanwezig.

Indien er producten zijn die uw 

kind(eren) niet mogen verzoeken 

wij u dit nog door te geven aan de leerkracht van 

uw kind via Parro.

Wilt u de kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten 

een beker, bord, bestek en bakje meegeven.

Voor de kinderen van 

groep 1 en 2 wordt hiervoor 

gezorgd.

Zie de bijgaande flyer voor 

meer informatie over het 

nationaal schoolontbijt.

NATIONAAL 
SCHOOLONTBIJT



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.

KLEDING
INZAMELING 



Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een 

verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal 

voor alle kinderen in Nederland, maar niet 

elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder 

met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit 

in deze situatie? Start dan een aanvraag bij 

www.samenvoorallekinderen.nl! Sam& zorgt 

ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie 

terechtkomt. Bij sommige aanvragen is een 

intermediair nodig, bij ons op school is dat (juf) 

Hettie.

U kunt daarvoor contact met haar opnemen.

SAMEN VOOR 
ALLE KINDEREN

https://www.samenvoorallekinderen.nl


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


Nieuws van 
de Peutergroep

Op de peutergroep zijn we gestart met het 

thema: ‘Reuzen en kabouters’, wat direct ook 

weer aansluit bij de herfst en het thema van de 

Kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen. De peuters 

hebben kennis mogen maken met kabouter Bim 

en de grote reus. We hebben samen met elkaar 

gekeken naar verschillende kledingstukken en 

materialen die van de reus of van een kabouter 

zijn. We leren de kinderen het verschil tussen 

‘groot’ en ‘klein’ aan de hand van verschillende 

activiteiten. De fantasie van de kinderen wordt op 

verschillende manieren gestimuleerd. Zo hebben 

we onszelf als kabouter geknutseld, hebben 

we voor kabouter Puk een baard gemaakt van 

scheerschuim, eten we met een reuzenlepel en 

een kabouterlepel en dansen en stappen we 

als een kabouter of als een echte grote reus. 

We zingen met de kinderen ook veel liedjes 

gedurende het thema. ‘Op een grote paddenstoel’, 

‘herfst, herfst, wat heb je te koop?’ en ‘tikke takke 

regen’ komen o.a. allemaal voorbij. Daarnaast 

genieten we buiten van al het groen om ons heen 

en worden er veel takjes en blaadjes verzameld 

voor onze herfsttafel.

Tijdens het thema 

hebben we ook 

aandacht besteed aan 

de Kinderboekenweek. 

Iedere dag hebben 

we de kinderen uit 

prachtige boeken 

mogen voorlezen. 

‘De blaadjesdief’, die 

we mochten lenen 

van de kleuters, sprong er voor de kinderen echt 

uit! Eekhoorn was boos. Er zaten gisteren nog 

heel veel mooie blaadjes aan de boom, maar 

vandaag? Vandaag zijn er een paar verdwenen! Ze 

zijn vast gestolen.. En dat betekend.. dat er een 

blaadjesdief rondloopt! Maar wie heeft de blaadjes 

eigenlijk meegenomen? Oeps..  het was de wind! 

Maar waar komt de wind eigenlijk vandaan? En 

kunnen wij zelf ook wind maken? Een interessant 

kringgesprek kan ik je vertellen! Ook kwam de 

Boekfiets op visite in de school. We zijn hier 

samen met de peuters en hun papa, mama en/

of oma naartoe geweest. We hebben met elkaar 

gezongen, gedanst en we luisterden samen naar 

het verhaal: ‘Kaatje in het bos’. Tot slot was er nog 

een leuk bewegingsversje van een spin.

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:

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 8 november
Kledinginzameling Bag2School

Vrijdag 11 november
Nationaal schoolontbijt

Dinsdag 15 november
Juf Desiree jarig

Dinsdag 22 november
IEP advies groep 8

Maandag 5 december
Sinterklaasfeest

Zondag 11 december
Juf Marjan jarig

Woensdag 21 december
kerstviering

Vrijdag 23 december
Taakdag leerkrachten
Alle kinderen vrij 

Woensdag 28 december
Juf Rebecca jarig



De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: 

www.deparelburcht.onzewijs.nl

Zie ook onze Facebook pagina: 

Parelburcht Oost-Souburg

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy


