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ZIEKTE
PERIODE

In november hebben we een 

aantal taaie weken gehad. Veel 

kinderen en teamleden waren 

ziek, hadden griep, een zware 

verkoudheid of Corona. 

Gelukkig konden we dankzij 

de flexibiliteit van alle medewer-

kers de groepen kunnen blijven 

bemensen.

Door de  inzet van de ondersteunende collega’s, 

vaste vervangers en teamleden die een dagje 

extra hebben gewerkt is het ons gelukt. We dan-

ken hen hartelijk voor hun medewerking. Laten 

we hopen dat we het ergste hebben gehad en 

dat we een iets rustiger tijd tegemoet gaan zo-

dat we een goede winterperiode hebben.

Er zijn op school nog altijd testen verkrijgbaar 

indien nodig. U kunt dit via de leerkracht vragen.



Stand van zaken 
NIEUWBOUW

De nieuwbouw vordert gestaag, zie onderstaande 

foto’s. Men ligt nu aardig op schema.

Zoals het er nu naar uitziet is het gebouw eind 

maart een heel eind klaar en wordt het de eerste 

weken van april opgeleverd. Dan kunnen wij met 

de inrichting beginnen.

Deze week wordt het inrichtingsplan gemaakt. De 

afgelopen weken zijn zowel kinderen als het team 

betrokken bij de inrichting van de verschillende 

ruimtes. Iedereen is heel enthousiast, want het 

wordt echt heel mooi. 

Ook wordt deze week de laatste hand gelegd aan 

de indeling van het schoolplein. Ook hier zijn de 

kinderen en het team bij betrokken geweest. Het 

wordt echt weer een super mooi speelplein met 

veel groen!

Verder zijn we ook al aan het opruimen en kijken 

wat we kunnen verkopen. Dat is heel wat, want we 

krijgen veel nieuw meubilair. Dat is ook een hele 

klus.

Binnenkort hopen we ook definitieve data te 

hebben voor de verhuizing. We brengen u daar 

dan z.s.m. van op de hoogte. 

Hieronder ziet u enkele foto’s. Via ParnasSys 

sturen we er u ook nog een aantal.



Sinterklaasfeest

Maandag 5 december 

vieren we het 

Sinterklaasfeest met 

de kinderen op school. 

Dit vieren we weer 

in de sportzaal van 

Duyvenvoorde. Sinterklaas zal daar met een 

aantal pieten aanwezig zijn. Ook is er een disco 

waar de kinderen samen met de pieten gezellig 

kunnen zingen en dansen. Alle kinderen brengen 

een bezoek aan Sinterklaas en maken gebruik 

van de disco.

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 is er 

een mooie schatkamer ingericht door de pieten. 

Hierin kunnen ze zelf een cadeau uitzoeken. 

De kinderen en teamleden van de groepen 5 

t/m 8 hebben lootjes getrokken en surprises 

gemaakt. Deze worden in de klas uitgedeeld en 

bekeken. We wensen alle kinderen een heel fijn 

Sinterklaasfeest!

Kerstfeest

Het kerstfeest wordt dit jaar weer 

in de klas gevierd. We vieren dit 

op woensdag 21 december. 

U krijgt hier nog nadere 

informatie over.

FEESTEN 
IN DECEMBER



De laatste tijd merken we op school dat er weer 

steeds meer op snoep wordt getrakteerd. Graag 

willen we u vragen toch te proberen de traktatie 

van de kinderen zo gezond mogelijk te houden. 

Er valt met fruit best heel wat leuks te maken. Zie 

b.v. onderstaande links.

Van Kaat

Mamaliefde

Juf Maike

Gezond trakteren

GEZONDE 
TRAKTATIE

https://www.vankaat.nl/post/trakteren-op-school-25-gezonde-traktatie-tips 
https://www.mamaliefde.nl/traktatie-school-gezond-leuk-makkelijk-kindertraktatie-verjaardag
https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school 
http://www.gezondtrakteren.nl


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:  28 maart en 23 mei 2023.

Op 8 november hebben we 238kg aan kleding 

verzameld. Heel erg bedankt voor uw deelname 

hierin.

KLEDING
INZAMELING 



Nieuws van 
de Peutergroep

Op de peutergroep hebben we de afgelopen 

weken gewerkt met het thema: Reuzen en 

kabouters. De begrippen ‘groot’ en ‘klein’ stonden 

gedurende het thema centraal. Zo hebben we 

geoefend met het maken van reuzenstappen 

en kabouterstapjes en aten we appelmoes 

met een reuzenlepel of een kabouterlepel. We 

experimenteerden met verf en verschillende 

herfstmaterialen uit het bos en we vergeleken 

de lichaamsdelen van kabouter Puk met die van 

onszelf. “Wat zijn wij al groot hé juf?” 

Met de komst van Sinterklaas en zijn pieten zijn 

we na de zogeheten ‘rustweek’ van start gegaan 

met het thema: Sinterklaas. De Sinterklaastijd is 

een spannende periode voor jonge kinderen. Op 

geen enkele andere leeftijd is de magie van de 

gebruiken en rituelen rond het Sinterklaasfeest zo 

groot. Daarom is het ook zo leuk om het voor de 

kinderen allemaal zo speels en vrolijk mogelijk te 

maken. We hebben op de groep een themabord 

en thematafel met daarop diverse voorwerpen 

die met Sinterklaas te maken hebben. Deze 

voorwerpen kunnen door de kinderen worden 

bekeken en gepakt worden om te gebruiken 

in hun spel. Naast de gebruikelijke Sinterklaas 

knutsels, voorleesverhalen en liedjes over Sint en 

Piet, gaan we ook samen pepernoten bakken en 

mogen de kinderen bij ons ook hun schoen zetten. 

Op maandag 5 december vieren we met elkaar het 

Sinterklaasfeest. Vol 

verwachting klopt ons 

hart!

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


Per 1 november hebben we op BSO 1 ( in de unit) 

een nieuwe BSO medewerker, Joyce

Joyce kijkt er naar uit om met de kinderen nieuwe 

avonturen beleven en houdt heel erg van koken 

en bakken.

Komt dat even goed uit nu we met de BSO 

kinderen in de Sinterklaas sfeer zijn.

Per 5 december kom er nog een nieuwe juf, 

Renate, en zij zal de nieuwe juf worden voor BSO2, 

de groep met de oudere kinderen. 

Zoals jullie al gezien hebben wordt sinterklaas ook 

op de BSO niet vergeten. We snoepen lekker van 

de kruidnoten, worden op de hoogte gehouden 

van de pakjesboot (door de kinderen die het 

sinterklaasjournaal kijken) en snappen maar niet 

waarom de juffen niets in hun schoen krijgen en 

de kinderen juist wel.  Natuurlijk bekijken we ook 

de sinterklaasliedjes op het digibord en zingen en 

knutselen we er op los voor sinterklaas in groep 1, 

een leuke en gezellige periode!

Toch zijn wij ook al voorzichtig aan het 

voorbereiden voor het andere feest, namelijk de 

kerst.

Inventariseren hoeveel kinderen er in de 

vakantie aanwezig zijn, activiteiten bedenken 

boodschappenlijstjes, materiaal bestellen kortom..

voor we het weten is de maand december voorbij 

en zitten we in het nieuwe jaar.

Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest en 

mocht er een juf zijn die wel iets in haar schoen 

heeft gekregen dan horen we dit graag!

Team BSO Parelvangers,

Joyce en Evelien

Nieuws van 
de BSO



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

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 à 3 verhuisdagen onder voorbehoud

Data nog onbekend



Belangrijke data
2022

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

Maandag 9 januari
Juf Maaike jarig

Dinsdag 10 januari
Meester Gerard jarig

Woensdag 11 januari
Studiedag – alle kinderen vrij

Maandag 16 t/m vrijdag 27 januari
Toetsweken

Zaterdag 21 januari
Juf Mariska jarig

Woensdag 25 jan t/m vrijdag 3 febr.
Nationale voorleesdagen

Woensdag 1 februari
Meester/juffendag



De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: 

www.deparelburcht.onzewijs.nl

Zie ook onze Facebook pagina: 

Parelburcht Oost-Souburg

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy


