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PERSONEEL

Vanaf 27 februari is juf Desiree uit groep 3 met 

zwangerschapsverlof. Juf Anne, juf Ineke en juf 

Rebecca zullen de werkdagen van haar invullen. 

Juf Desiree zal waarschijnlijk de laatste week 

voor de Zomervakantie weer aanwezig zijn. 

We wensen haar een voorspoedig zwanger-

schapsverlof.

Er is een ware geboortegolf onder de teamleden 

van de Parelburcht. Naast juf Desiree zijn ook juf 

Sharona van de groepen 1/2 en juf Michelle uit 

groep 6A zwanger. Beide zullen voor de zomer-

vakantie nog met zwangerschapsverlof gaan. Juf 

Michelle gaat vanaf 27 juni met zwangerschaps-

verlof en juf Sharona vanaf 30 juni 2023.

Naast de zwangere collega’s zijn er ook nog 

enkele collega’s langdurig uit de roulatie. Juf 

Maaike en juf Karin Wisse zijn inmiddels al bijna 

een jaar ziek. We hopen dat ze dit schooljaar 

toch nog weer enkele werkzaamheden kunnen 

oppikken. Ook juf Jolanda de Looff is ziek. Ze 

heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen en is 

inmiddels geopereerd. Ze is nu 

thuis en we hopen dat ze snel 

weer opknapt. 

We wensen alle zieke collega’s 

heel veel beterschap!

In groep 4 op maandag en dinsdag en op vrijdag 

in groep 1/2A hebben we vanaf de Voorjaarsva-

kantie extra ondersteuning van een nieuwe juf. 

Dit is juf Jolanda Stam, zij vervangt juf Karin Wis-

se als onderwijsassistent. 

En vanaf 8 maart zal juf Deveny Jacobs ons team 

versterken. Zij zal via de opleiding zij-instroom 

van de HZ haar loopbaan als leerkracht gaan 

starten. Zij is er op woensdag, donderdag en 

vrijdag in groep 4 naast juf Miranda en juf Eve-

lien. We heten beide juffen van harte welkom bij 

de Parelburcht.



Na de Voorjaarsvakantie zijn we weer met een 

nieuwe kleutergroep gestart. Groep 1C, enkele 

kleuters uit de huidige groepen 1/2A en 1/2B zijn 

hierheen gegaan en alle nieuwe kinderen zullen 

in deze groep starten. Juf Jolanda de Looff en 

meester Benjamin begeleiden deze kinderen. Juf 

Jolanda op maandag, dinsdag en woensdag. 

Meester Benjamin op donderdag en vrijdag. 

Omdat juf Jolanda nu ziek is vervangt 

juf Els haar op maandag en dinsdag en meester 

Benjamin op woensdag. We hopen dat 

juf Jolanda spoedig herstelt en aan de slag kan in 

groep 1C.

GROEP 1C



Het is nog steeds ongewis wanneer we 

kunnen verhuizen. In principe wilden we na de 

Pinkstervakantie over naar het nieuwe gebouw. 

Maar of dan alles klaar is, is nog steeds de vraag. 

We hebben inmiddels structureel overleg met de 

gemeente en de aannemer. Zowel binnen als de 

omgeving buiten moet in orde zijn voordat we 

verhuizen. Binnenkort hopen we nu toch echt 

definitieve verhuisdata door te kunnen geven. We 

houden u op de hoogte.

Stand van zaken 
NIEUWBOUW



Vanaf 15 maart t/m 26 maart worden de 

kinderkunstweken weer georganiseerd. De 

Kinderkunstweek (KKW) geeft haar naam aan een 

jaarlijkse week – van tien dagen – in het voorjaar, 

die tevens het begin markeert van een jaar lang 

kunst- en cultuureducatie voor alle kinderen 

van 4 t/m 12 jaar. Kinderen genieten van 

hedendaagse en moderne kunst door te kijken, 

te vergelijken en daardoor geïnspireerd zelf 

een creatief proces aan te gaan. We proberen 

hier in alle groepen op een of andere manier 

ook aandacht aan te schenken. Het thema 

dit jaar is “Water in de kunst”, “Van 

druppel tot tsunami”.

KINDERKUNST-
WEEK



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 mogelijkop 

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.

We hebben al enkele aanmeldingen binnen, maar 

zouden blij zijn om nog meer ouders in het panel 

te hebben.

OUDERPANEL



Vanaf de zomervakantie 

hebben de kinderen iedere 

week kunnen genieten van 

een stuk 

fruit of groente van het 

EU-Schoolfruit programma. 

Dit was een periode van 20 

weken.

Voor uw kind(eren) kunt u 

vanaf nu ook een gezonde 

pauzehap meegeven.

Op woensdag is het op onze school gruitdag. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen dan een 

portie groenten of fruit mee naar school krijgen.

Gezonde voeding draagt bij aan een goede 

ontwikkeling van kinderen. Daarom willen 

wij gezond eten en drinken makkelijk maken 

op school. Uw hulp is daarbij onmisbaar! Dit 

betekent onder andere dat wij vragen:

• een gezonde pauzehap mee te geven. 

Gezonde pauzehappen vinden wij 

bijvoorbeeld fruit, groente, ongezouten noten 

of een volkoren boterham.

• water, thee of halfvolle melk mee te geven. 

Frisdranken en vruchtensappen bevatten veel 

suiker.

• gezond eten mee te geven voor het 

overblijven. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld 

volkorenbrood met zoals 30+ kaas, ei, 

zuivelspread en notenpasta of pindakaas 

zonder toegevoegd suiker en zout. Groente 

en fruit passen ook bij de lunch.

• traktaties klein en niet te calorierijk te maken. 

Niet-eetbare traktaties vinden we een goed 

alternatief.

SCHOOLFRUIT 



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 



Informatie van Regionaal 

Orgaan Verkeersveiligheid 

Zeeland (ROVZ).

Zachte winter, bijna voorjaar … 

Veel kinderen halen de skates 

en step tevoorschijn. Lekker bewegen, spelen 

en sporten in de buitenlucht. Maar hoe moet je 

ook al weer remmen met skates? En aan welke 

verkeersregels moet je je houden als je op een 

skateboard rijdt?

Voorkom ongelukken en check deze info https://

zeelandschoolopseef.nl/lesmateriaal/andere-

projecten/9-lesmateriaal/742-veilig-skaten

VEILIG 
SKATEN!

https://zeelandschoolopseef.nl/lesmateriaal/andere-projecten/9-lesmateriaal/742-veilig-skaten
https://zeelandschoolopseef.nl/lesmateriaal/andere-projecten/9-lesmateriaal/742-veilig-skaten
https://zeelandschoolopseef.nl/lesmateriaal/andere-projecten/9-lesmateriaal/742-veilig-skaten


Op woensdag 8 februari is het 

SchoolDamkampioenschap voor scholen in 

Vlissingen en Souburg gespeeld. Namens De 

Parelburcht deden er drie jongens mee. Ze 

hebben gevochten als leeuwen en wisten de 

derde plaats te bemachtigen. Het toernooi was 

opgedeeld in twee poules, de Pupillen en de 

Welpen. In beide poules waren zeven teams 

die mochten strijden om prijzen. De teams die 

de eerste drie prijzen hadden mogen in maart 

meedoen met het Schooldamtoernooi Zeeland. 

Waarvoor we nog wel een extra speler nodig 

hebben...

Woensdagmiddag 15 februari was er ook een 

SchoolSchaakkampioenschap voor scholen van 

Walcheren. In voorgaande jaren is onze school 

bij dit toernooi altijd vertegenwoordigd geweest, 

maar dit jaar hebben wij helaas verstek moeten 

laten gaan wegens te weinig animo. Volgend jaar 

beter. 

Verder is er ook nog de naschoolse activiteit 

Schaken en dammen op dinsdagmiddag van 

14.45u tot 16.00u waarbij kinderen die willen 

schaken of dammen aan kunnen schuiven (ik 

ben al om 14.30u aanwezig, maar de kinderen 

moeten eerst even een kwartiertje uitblazen 

buiten).

Met vriendelijke groet, 

Joas Fontijn. 

Dammen en
schaken



Nieuws van 
de Peutergroep

Tijdens de afgelopen Nationale Voorleesdagen 

zijn we op onze Peutergroep interactief aan de 

slag gegaan met het Prentenboek: ‘Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje’. Van verven en 

spelen met modder tot een feestje vieren met 

elkaar waarin een zelf versierd cakeje eten 

natuurlijk niet mocht ontbreken. 

Na de Nationale Voorleesdagen zijn we verder 

gegaan met het thema ‘Eet smakelijk!’ Het boek: 

‘Rupsje Nooitgenoeg’ staat hierin centraal. In 

dit boek leren de kinderen samen met de rups 

tellen, de dagen van de week te benoemen, 

vruchten en ander lekker eten te herkennen, om 

ten slotte te weten te komen hoe een rups een 

prachtige vlinder wordt. Naast diverse thema- en 

verwerkings- activiteiten hebben we samen met 

de kinderen ook een raambroeikasje gemaakt 

met bruine bonen er in. Het volgen en verzorgen 

van het kiemproces vonden de kinderen reuze 

interessant! De komende weken gaan we o.a. 

verschillende soorten etenswaren ruiken en 

proeven. Zo leren kinderen verschillende smaken 

als zout, zoet en zuur 

kennen. Natuurlijk 

gaan we ook samen 

eten klaarmaken en 

eten we het daarna 

gezellig samen op. Het 

beloven smakelijke 

weken te worden!

Team Peutergroep Parelvangers, 

Marjolein en Lindsey



De voorjaarsvakantie is weer voorbij. Het thema 

deze keer was: “Hollywood”. 

We zijn achter de schermen druk bezig geweest 

met de planning en invulling van diverse 

activiteiten. Natuurlijk vinden we de input en 

wensen van de BSO kinderen hierin belangrijk. Het 

gehele activiteitenprogramma wordt voor beide 

BSO groepen, 4up en 8up, van tevoren middels de 

app naar de ouders gestuurd. 

De afgelopen periode stond in het teken van eten 

en drinken met als thema ‘Eet smakelijk!’. 

Het maken van gezonde wraps, groente en 

fruitspiesjes, versierde cake en smaken proeven 

kwamen de afgelopen weken allemaal voorbij. 

Hier zijn we in de vakantie nog even mee verder 

gegaan. Zo hebben we o.a. soep en pizza gemaakt 

met de kinderen. Kortom; we hebben een leuke 

vakantie gehad en 

laat de lente maar 

beginnen!  

Team BSO 

Parelvangers, 

Renate en Joyce

Wilt u meer informatie over de BSO en/of de 

Peutergroep of wilt u eens (vrijblijvend) komen 

kijken? U bent van harte welkom! 

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


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 14 juli (voor de Zomervakantie)

De leerkrachten hebben dan een taakdag.

2 à 3 verhuisdagen onder voorbehoud

Data nog onbekend



Belangrijke data
2022

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

Woensdag 15 t/m zondag 26 maart
Kinderkunstweek

Dinsdag 28 maart
Juf Sharona jarig

Dinsdag 28 maart
Kledinginzameling Bag2School

Maandag 3 april
Juf Leanne jarig

Woensdag 5 april
Juf Anna Jarig

Woensdag 5 april
Schoolvoetbal jongens

Donderdag 6 april
Paasviering

Vrijdag 7 april
Juf Els jarig

Woensdag 12 april
Schoolvoetbal meisjes



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


Op 4 maart komt Theatercollectief 

RAAK! Naar Souburg om samen 

met de Souburgse kinderen een 

wervelend concert te geven. En het 

leuke is: iedereen mag meedoen! Het 

wordt een avond vol muziek, humor en interactie 

met het publiek, een show voor jong en oud!

Ter voorbereiding heeft RAAK! in totaal drie leuke 

video’s gemaakt voor schoolklassen. In deze 

video’s leren schoolkinderen hoe een blaasorkest 

eruit ziet en leren ze de beginselen van het 

samen muziek maken.

Video 1 is een introductie van het orkest en 

enkele algemene oefeningen. Met de tweede 

video worden er zelf muziekinstrumenten 

gemaakt om in video 3 mee te oefenen voor de 

uitvoering op 4 maart!

Deze video’s zijn online te vinden.

Alle kinderen zijn van harte welkom om op 4 

maart mee te doen met RAAK! Doe mee met 

de video’s om zo goed mogelijk voorbereid te 

zijn, maar wees gerust, ook zonder uitgebreide 

voorbereiding kan je die avond gewoon 

meedoen!

Tijd en locatie

04 maart, 19:00u

Sportzaal Het Kroonjuweel, Oost-Souburg, Het 

Kroonjuweel, Lekstraat, 4388 VS Oost-Souburg.

Tickets zijn hier te koop, kinderen t/m 12 jaar 

kunnen gratis naar binnen!

We hopen jullie allemaal te zien in de sportzaal 

van het Kroonjuweel!

THEATER 

RAAK!

https://www.vlijt100jaar.com/post/doe-mee-met-raak
https://www.vlijt100jaar.com/events/concert-met-theatercollectief-raak-2

