
Nieuwsbrief
December 2022

De Parelburcht
Christelijke Basisschool en Kindcentrum

Onderdeel van Onze Wijs

In deze nieuwsbrief:

> Personeel

> Sinterklaasfeest

> Kerstroute

> En nog veel meer...



PERSONEEL

Helaas zijn juf Maaike en juf Karin Wisse nog 

niet aanwezig op school. Laten we hopen dat ze 

in 2023 weer gezond en wel kunnen terugkeren 

en hun werkzaamheden weer op kunnen pak-

ken. We wensen beide juffen heel veel sterkte 

en beterschap.

Juf Petra is ook een tijdje uit de roulatie geweest. 

Momenteel probeert ze halve dagen aanwezig 

te zijn. Ook haar wensen we van harte beter-

schap en we hopen dat ze in januari weer hele-

maal opgeknapt is.

Juf Desiree is zwanger van haar 2e kindje. Zij 

gaat na de Voorjaarsvakantie met zwanger-

schapsverlof. We feliciteren haar van harte en 

wensen haar een goede zwangerschap. We zijn 

nu volop bezig om de vervanging te regelen 

voor de periode van het zwangerschapsverlof. 

Zo gauw we een oplossing hebben zullen we dit 

bekend maken.



Sinterklaas
FEEST

We kunnen terugkijken op een heel gezellig 

Sinterklaasfeest. De kinderen hebben ontzettend 

genoten en iedereen 

heeft een leuk 

cadeau ontvangen. 

De jongste kinderen 

zochten iets moois 

uit in de schatkamer 

en de kinderen van 

de groepen 5 t/m 

8 genoten van de 

geweldige surprises 

waar hun cadeau in 

zat verstopt. Het was 

fantastisch om Sint en zijn pieten te bezoeken 

in de sportzaal. De kinderen hadden daar alle 

ruimte en 

konden gezellig 

meezingen en 

dansen op de 

muziek van de 

disco.



Woensdag 21 december 

hebben we het Kerst-

verhaal laten zien d.m.v. een 

Kerstroute. Ouders, verzorgers en 

kinderen waren uitgenodigd om hieraan deel 

te nemen. In iedere groep was er een tafereel te 

zien van het Kerstverhaal.

Het zag er heel mooi en sfeervol uit. Ook was 

er voor iedereen iets te drinken en was er een 

versnapering. Bij de uitgang kregen alle kinderen 

een mooie Kerstattentie die ze thuis nog mooier 

kunnen maken door het te versieren.

Donderdag vierden de kinderen het Kerstfeest in 

de eigen groep.

Zie hieronder de mooie sfeerbeelden

KERST
ROUTE

We wensen u allen 

hele fijne kerstdagen 

en een 

gezond en gelukkig 

nieuwjaar!



Woensdag 11 januari 

hebben de kinderen 

vrij i.v.m. een studiedag 

van het team. We gaan 

dan weer verder aan 

de slag met het anders 

organiseren van ons 

onderwijs. We gaan dan o.a. aan de slag met de 

leerlijnen en leerroute van rekenen, de inrichting 

van het nieuwe gebouw en de organisatie en 

afstemming met elkaar en de stamgroepen.

Zo gauw we wat meer zaken met elkaar hebben 

uitgewerkt willen we u ook als ouder/verzorger 

hierover informeren o.a. door een brief en of een 

ouderavond. 

STUDIEDAG 
11 januari 2023



De nieuwbouw vordert gestaag. Door de vorst 

kon er echter niet gemetseld worden. Dit 

wordt nu weer opgepakt. Ook de inrichting van 

het nieuwe gebouw en de inrichting van het 

schoolplein is ver rond. Er wordt nog het een en 

ander bijgesteld, maar in grote lijnen weten we 

nu wat dit wordt en kan het begin januari worden 

besteld.  Helaas weten we nog geen exacte 

datum van oplevering. Zo gauw dit bekend is 

laten we u weten wanneer de verhuisdagen zijn. 

Hopelijk weten we begin 2023 meer.

Hieronder nog enkele foto’s.

NIEUWBOUW EN 
INRICHTING

Concept inrichting hal met links de keuken en rechts de 

mediatheek, zitje en in het midden de trap naar boven. 

Naast de trap de lift.



Enkele weken geleden hebben de kinderen 

van de groepen 7 en 8 de voorleeswedstrijd 

gehouden. Een aantal kinderen durfden deze 

strijd aan en lazen een gedeelte voor uit hun 

favoriete boek. Het waren prachtige verhalen en 

alle kinderen deden enorm hun best. Er waren 

een aantal criteria waar specifiek op werd gelet. 

Uit iedere groep kwam een winnaar naar voren 

en 3 kinderen streden om het kampioenschap 

van de school.

Uiteindelijk kwam Elske 

als winnaar uit de bus. 

Zij mag de Parelburcht 

vertegenwoordigen 

bij de regionale 

voorleeswedstrijd. Wij 

wensen haar veel succes!

VOORLEES
WEDSTRIJD



De leerlingenraad heeft iedere maand een 

overleg met juf Annefleur en juf Nelly. Zij worden 

betrokken bij allerlei activiteiten, maar ook bij de 

inrichting van ons onderwijs en de nieuwbouw 

van de school. Zij zijn de afgevaardigden kinderen 

van de groepen 5 t/m 8. Zij hebben namens alle 

kinderen aan kunnen geven wat de wensen van 

de kinderen zijn bij de inrichting van de nieuwe 

school en het schoolplein.

Tijdens het laatste overleg van de leerlingenraad 

zijn we naar de nieuwbouw wezen kijken. De 

kinderen vonden het 

erg mooi worden.

LEERLINGEN
RAAD



Nieuws van 
de Peutergroep

Cadeautjes hier, wat strooigoed daar. Op 5 

december vierden wij op de Peutergroep het 

Sinterklaasfeest met elkaar. Voor alle kinderen 

was het fijn dat ook hun papa en mama er dit jaar 

weer bij mochten zijn. We kunnen terugkijken op 

een leuk en geslaagd Sinterklaas thema. 

Na alle Sinter-

klaasdrukte 

hebben we 

een zogeheten 

‘rustweek’ 

ingelast en 

zijn we daarna 

gestart met het thema: Kerst. Puk heeft zijn mooie 

kerstpak aangetrokken. Samen met de kinderen 

hebben we de kerstboom mooi versierd met 

lampjes, slingers, kerstballen en zelfgemaakte 

kerstknutsels. We lezen samen boekjes over de 

Kerst en we zingen samen kerstliedjes bij de 

kerstboom. Wat is het gezellig! Op dinsdag 20 

december vierden we samen met de kinderen en 

hun ouders ons kerstfeest. Naast het maken van 

een gezamenlijke kerstknutsel genoten we ook 

van een drankje en, door de ouders, zelfgemaakte 

hapjes. Als afsluiting van ons kerstfeest hebben 

we het kerstlied “Vrolijk kerstfeest”, waar we zo 

hard voor geoefend hebben, aan alle ouders laten 

horen;

Vrolijk kerstfeest, vrolijk kerstfeest.

Vrolijk kerstfeest met elkaar.

En voor straks de beste wensen.

Veel geluk in het nieuwe jaar!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een 

mooi 2023!

Team Peutergroep Parelvangers, 

Marjolein en Lindsey



Nu de Sint en zijn Pieten zijn vertrokken zijn we 

alweer toegekomen aan de laatste paar weken 

van dit jaar. Op allebei de BSO groepen hebben wij 

de kerstboom opgetuigd en doen we het vooral 

rustig aan, want we zijn stiekem best wel toe aan 

vakantie. Een vakantie die wij, juf Joyce van BSO 

groep 1 en juf Renate van BSO groep 2, al volop 

aan het organiseren zijn met leuke en smakelijke 

activiteiten. Natuurlijk vinden wij hierin de input 

van de BSO kinderen erg belangrijk en nemen we 

deze mee in onze planning.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een 

liefdevol en gelukkig 2023 toe!

Team BSO Parelvangers, 

Renate en Joyce

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 BSO

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


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

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

Donderdag 19 januari
Janet jarig (administratie)

Zaterdag 21 januari
Juf Mariska jarig

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

Woensdag 1 februari
Meester/juffendag

Maandag 13 februari
Juf Anne jarig

Dinsdag 14 februari
Juf Annefleur jarig

Vrijdag 17 februari
Rapporten mee

Vrijdag 24 februari
Juf Carina jarig



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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