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Meesters & juffen
FEEST

Woensdag 1 februari was het feest bij ons op 

school. We vierden dan de verjaardag van alle 

meesters en juffen. Alle kinderen mochten deze 

dag verkleed naar school komen.

Er werd in alle groepen een gezellig feestje ge-

vierd. Alle kinderen en het team hebben ervan 

genoten.



Woensdag 8 maart is 

er weer een studiedag 

met het team. De 

kinderen zijn deze dag 

vrij. We gaan dan weer 

verder aan de slag met 

de organisatie van ons 

onderwijs.

We zullen in het nieuwe gebouw nog meer 

groepsdoorbrekend gaan werken zodat we nog 

beter kunnen aansluiten bij de ontwikkeling 

van de kinderen en hun onderwijsbehoeften. 

Dit betekent dat we de roosters zoveel mogelijk 

op elkaar afstemmen, maar ook met elkaar 

duidelijke afspraken en structuur bepalen.

STUDIEDAG 
8	maart	2023



Vanaf woensdag 15 maart willen we weer een 

start maken met het ouderpanel. Het ouderpanel 

is een klankbordgroep van ouders, verzorgers die 

met ons meekijken en meedenken over het reilen 

en zeilen van de school en de toekomst van de 

Parelburcht.

Welke ouders, verzorgers willen ongeveer 4 x per 

jaar hieraan deelnemen.

Dit schooljaar zal dit ongeveer nog 2 á 3 keer zijn.

OUDERPANEL



Januari is de toetsperiode. We nemen dan de 

toetsen begrijpend lezen, rekenen en spelling 

af. We gebruiken dit jaar hiervoor de toetsen 

van het leerlingvolgsysteem IEP. IEP staat voor 

Inzicht Eigen Profiel. Het IEP LVS bevat toetsen 

en meetinstrumenten die verder kijken dan 

taal en rekenen, zo wordt er ook gekeken naar 

leeraanpak, sociaal emotionele ontwikkeling en 

het creatief vermogen.

IEP noemt dat hoofd, hart en handen: u krijgt 

een beeld van wat uw kind weet en maakt, hoe 

uw kind zich voelt. Met andere woorden een 

completer beeld van uw kind.

Hoofd; Alle kinderen van groep 3 t/m 8 maken 2 

keer per jaar een toets taalverzorging (spelling), 

rekenen. De toets begrijpend lezen wordt in de 

groepen 4 (einde schooljaar) en de groepen 5 

t/m 8 ook 2 keer per jaar afgenomen. De toetsen 

worden adaptief afgenomen, dit houdt in op het 

niveau van het kind.

Hart en handen; Hart en handen bestaat uit de 

vragenlijsten: leeraanpak, sociaal-emotionele 

ontwikkeling en creatief vermogen. Deze 

zelfevaluaties vullen de leerlingen zelf in op 

de computer. De resultaten geven wij weer 

in spindiagrammen. Ze bieden de leerling 

aanknopingspunten om samen met de leerkracht 

en/of ouders, doelgericht te werken aan zijn of 

haar ontwikkeling.

TOETS
WEKEN



De nieuwbouw gaat gestaag door. Men is 

volop bezig met de afwerking binnen. o.a. de 

plafonds. Gisteren hebben we overleg gehad 

met de gemeente. Waarschijnlijk is half maart 

het gebouw een eind klaar. Daarna volgt de 

omgeving, deze moet ook nog worden ingericht. 

O.a. de voorkant van de school met het 

schoolplein en de kiss and ride zone. Daarna 

kan de rest van het schoolplein worden ingericht 

en het gebouw. Eind april, begin mei hopen we 

dit een eind op orde te hebben. Dit betekent 

dat de verhuizing half mei zal plaats vinden. We 

proberen de verhuisdagen aan de meivakantie 

te plakken of aan de dagen van Hemelvaartsdag. 

De exacte datum is nog 

afhankelijk van de datum 

waarop het buitenterrein 

klaar is. 

We hopen u dit zo spoedig 

mogelijk te kunnen melden.

Stand van zaken 
NIEUWBOUW



Met beide groepen 8 hebben we gewerkt over de 

watersnoodramp. De leerlingen hebben hier een 

gedichtenelfje over gemaakt.

Zie hieronder het resultaat. 

WATERSNOOD
RAMP



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.

KLEDING
INZAMELING 



Nieuws van 
de Peutergroep

Het nieuwe jaar, 2023, is alweer een paar wekend 

oud. Niettemin willen wij iedereen een mooi en 

voorspoedig nieuw jaar toewensen. Laten we er 

met elkaar een mooi jaar van maken!

De komende 6 weken werken we op onze 

Peutergroep over het thema: ‘Eet smakelijk!’. 

In dit thema staat ‘eten’ centraal. We praten 

met de kinderen over eten, of ze iets wel of 

niet lekker vinden en we ruiken en proeven 

verschillende soorten etenswaren. Zo leren 

kinderen verschillende smaken als zout, zoet en 

zuur kennen. Natuurlijk gaan we ook samen eten 

klaarmaken en eten we het gezellig samen op. 

Ook tafeldekken, de tafel afruimen en afwassen 

komt aan bod. 

Onze Peutergroep besteed ook aandacht aan de 

Nationale Voorleesdagen dit jaar. Vanaf 25 januari 

t/m 4 februari gaan we interactief aan de slag 

met het boek: ‘Maximiliaan Modderman geeft 

een feestje’. Dit boek is gekozen tot Prentenboek 

van het jaar 2023. Maximiliaan is alleen thuis en 

organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten. 

Het wordt een 

wild feest. En een 

vies feest! Wat 

zullen mama en 

papa zeggen als ze 

thuiskomen? Een 

herkenbaar verhaal 

voor alle kinderen 

die er wel eens een 

puinhoop van maken.

Team Peutergroep Parelvangers, 

Marjolein en Lindsey



De druk december tijd is weer voorbij en de 

kop van 2023 is er alweer af. In de kerstvakantie 

was het rustig op de BSO. De kinderen mochten 

vooral veel zelf inplannen wat ze wilde doen. Een 

creatieve activiteit, naar het dorp om heerlijke 

oliebollen te halen, een smakelijke bakactiviteit 

bereiden, een nieuwjaarsdisco. Het kwam allemaal 

voorbij deze kerstvakantie. Ook zijn we nog met 

de zonnetrein naar de Intratuin in Koudekerke 

geweest voor een elfjesspeurtocht en kregen we 

een workshop ‘toneel’. 

Achter de schermen zijn we al weer volop bezig 

met de planning en organisatie voor de komende 

voorjaarsvakantie. Wat het thema wordt houden 

we nog even geheim! Op de Peutergroep zijn ze 

met het thema ‘Eet smakelijk!’ gestart. Het leek 

ons daarom leuk om op beide BSO groepen ook 

met dit thema aan de slag te gaan. Zo gaan wij 

verschillende, nieuwe, smaken ontdekken en 

gaan we samen lekkere dingen klaar maken. Het 

worden dus smakelijke weken op de BSO. Wij 

hebben er in ieder geval heel veel zin in!

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


Vanaf 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

hebben we Voorjaarsvakantie. We wensen alle 

kinderen alvast een hele fijne vakantie.

VOORJAARS
VAKANTIE



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

Deze	staan	ook	in	de	schoolgids	en	op	de	

website.

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 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

Vrijdag 3 maart
Juf	Karin	Wisse	jarig

Zaterdag 4 maart
Meester	Benjamin	jarig

Dinsdag 7 maart
Juf	Claire	jarig

Woensdag 8 maart
Studiedag	–	alle	kinderen	vrij

Dinsdag 28 maart
Juf	Sharona	jarig

Dinsdag 28 maart
Kledinginzameling	Bag2School



De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: 

www.deparelburcht.onzewijs.nl

Zie ook onze Facebook pagina: 

Parelburcht	Oost-Souburg

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy



Herfstvakantie
Maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober 2023 

Kerstvakantie
maandag 25 december tot en met 

vrijdag 4 januari 2024

Voorjaarsvakantie
maandag 12 februari tot en met 

vrijdag 16 februari 2024

Goede Vrijdag
vrijdag 29 maart 2024

Tweede Paasdag
maandag 1 april 2024

Meivakantie
maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2024

Hemelvaart en extra vrije dag
donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag
maandag 20 mei 2024

Zomervakantie
maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 

2024

VAKANTIEROOSTER 
schooljaar	2023-2024



Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan 

binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale 

vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk 

ontwikkelen en later als volwassenen

volwaardig participeren in de samenleving. 

Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt 

bovendien voorkomen dat de maatschappij

er later duur “leergeld” 

voor gaat betalen.

leergeldwalcheren.nl

STICHTING LEERGELD 
WALCHEREN 

https://www.leergeldwalcheren.nl


https://www.ggdzeeland.nl/oudercursus-vlissingen/


Oproep voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

 

Houd jij van een uitdaging, en is het je droom om 

voor publiek te zingen?

Nu is je kans....

Op 10 juni op het podium in de Schouwburg 

Middelburg!

 

MloW Musical en Het Stemburo gaan 

samenwerken. We gaan mee zingen tijdens de 

eigen geschreven musical “Wat nu” (een vervolg 

op de vorige musical “Creativiteitstrijd”)

Het belooft weer een feest te worden!

 

Er is plaats voor ongeveer 15 personen.

 

5x oefenen maandagavond om 18.30u. aan de 

oude Koudekerkseweg 26 in Middelburg

data zijn

 

13 en 27 maart

17 april

8 en 22 mei

 

We zullen ook deelnemen aan de generale 

repetitie natuurlijk…

Zodra ik dat weet hoor je ervan.

 

Kosten voor deelname zijn 25 euro pp.

 

Ben je nieuwsgierig, neem snel contact op, of 

meld je aan via

hetstemburo@rebeccatasma.nl

 

 Groetjes Rebecca Tasma

  

Neem gerust een kijkje op de site

www.rebeccatasma.nl

Meedoen in een
MUSICAL

mailto:hetstemburo@rebeccatasma.nl

