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Van de directie

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een schooljaar waarin van alles is gebeurd. Er
is hard gewerkt, er is veel gelachen, er is ruzie gemaakt, er is gevallen en weer opgestaan. Het
belangrijkste: alle kinderen zijn gegroeid! Letterlijk en figuurlijk.
Toen het schooljaar in september begon wisten we nog niet wat er allemaal op ons af zou komen,
maar we wisten dat wat er ook zou gebeuren we mochten vertrouwen dat God er bij zou zijn. Hij is er
bij als de zon opkomt en als die weer ondergaat. In het schooljaar dat achter ons ligt, in de vakantie
die gaat komen en in het schooljaar dat in september weer begint.
We wensen u allemaal een hele fijne vakantie en hopen u op 3 september weer op school te mogen
begroeten!
Met vriendelijke groet,
Diane Visser
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Schoolmededelingen
Nieuwe leerlingen
Lynn Brouwer is in juni gestart in de instroomgroep. Van harte welkom op school!
Afscheid
Zoals u in de formatiebrief al hebt kunnen lezen nemen we definitief afscheid
van een aantal collega’s. Dat doen we in teamverband met een gezellige
avond. Maar ook voor u als ouders is er gelegenheid om afscheid te nemen
van een aantal collega’s die we volgend schooljaar niet op De Parel terugzien.
Juf Sabine, juf Ellen en juf Hillegonde kunt u de hand schudden op woensdag
18 juli vanaf 14:15 uur bij de afsluiting van het schooljaar op het plein. Mocht
het slecht weer zijn, dan gaat de afsluiting buiten niet door, maar kunt u hen
gedag zeggen in de hal boven.
Wenmiddag
Op dinsdagmiddag 17 juli van 13:00 tot 14:15 uur gaan alle kinderen wennen in de groep van volgend
schooljaar. Hiervoor zijn de nieuwe kinderen die instromen ook uitgenodigd. De kinderen die in de
gezamenlijke instroomgroep op De Ark zitten hebben hier ook een uitnodiging voor ontvangen.

Schoolplein
Op 22 juni is het nieuwe speeltoestel worden geplaatst op ons plein! We zijn erg blij met het mooie
ontwerp dat past bij de rest van het plein! Dankzij een bijdrage van de Ouderraad konden we ook
nog twee pleinplakkers laten plaatsen.
Een extra bedankje voor de vaders Cassander en Dierdorp! Zij hebben een vrijdagavond hard gewerkt
om ruimte te maken op het plein voor het nieuwe speeltoestel.
Ouderraad
Zo’n laatste nieuwsbrief van het jaar dwingt me toch om na weer een zomerse dag even achterom te
kijken hoe mooi afgelopen jaar wel niet was. Samen hebben we geweldige dingen gedaan en beleefd.
Een kleine greep uit deze geweldige activiteiten: mooie opening van het jaar met clown en fotohokje,
ontvangst van Sinterklaas met lekkers en presentjes, viering van kerst met nieuwe kersversiering,
kransen, lichtjes en bomen, viering van pasen met een vrolijke paaslunch, versnaperingen bij de
Koningsspelen, ondersteuning op sportief vlak bij voetbal, schaken en avondvierdaagse, een vette
nieuwe muziekinstallatie, een heleboel nieuwe (tweedehands) boeken voor de schoolbibliotheek,
bamboe-techniekfestijn op het jubileum van meester Jaap, ondersteuning van de meester en juffen
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om in de klas extra materiaal te verkrijgen voor de lessen ‘samen op aarde’ en nieuwe pleinstickers
(Twister en Hinkelbaan) als aanvulling op het vernieuwde schoolplein. En nog veel meer!
Heel veel dank aan iedereen die via de ouderbijdrage al die activiteiten heeft ondersteund! Zonder u
was dit niet mogelijk, wij hebben een heerlijk jaar gehad. De financiële verantwoording voor de
activiteiten vindt u, zoals gewoonlijk, in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar
Als laatste wil ik nog heel graag via deze weg Suzanne Bunschoten, Karolin Unamyan en Chantal
Palaijama bedanken. Zij stoppen aan het eind van dit schooljaar met hun werkzaamheden binnen de
Ouderraad. Heel veel dank voor alle inzet en werk tijdens al die jaren dat jullie actief zijn geweest
voor de Ouderraad!
Hartelijke groeten, Henrik Koelewijn (voorzitter ouderraad) Contact via de mail
ordeparel@ichthushuizen.nl of bellen/app: 06 – 3734 3860
Inleveren schoolshirts
Aan het eind van het schooljaar willen wij graag alle schoolshirts weer verzamelen zodat wij kunnen
bekijken of onze voorraad schoolshirts op orde is.
Dit kan op:
 woensdag 11 juli van 08.15 tot 09.00 uur
 vrijdag 13 juli van 08.15 tot 09.00 uur
Locatie: het crea lokaaltje (begane grond, rechterlokaal bij gebruik van de kleuter ingang).
De ouderraad staat op deze twee dagen klaar om uw gewassen schoolshirts in te nemen. Mocht uw
shirts in zoverre beschadigd zijn, dan kan het zijn dat u de borg van Euro 10,- niet terugkrijgt.
Sportcommissie
Herhaalde oproep vanuit de sportcommissie
Al enige jaren regelt Ronella van der Torre de
sportcommissie. Zij heeft aangegeven aan het
eind van dit schooljaar te willen stoppen. Haar
jongste dochter gaat naar groep 8. Ze is dus
nog een jaar verbonden aan De Parel. Dus een
mooie kans om iemand in te werken die deze
taak op zich wil nemen! Misschien lijkt het u
wel wat, maar denkt u: “wat houdt dat precies
in en hoeveel werk is dat?”
Dat hebben we voor u aan Ronella gevraagd. Hierbij haar antwoord: “De sportcommissie houdt in
dat je de toernooien van allerlei verschillende sportverenigingen onder de aandacht brengt bij de
kinderen. Dit kan door een vader of moeder te benaderen, die al bekend is bij de desbetreffende
sportvereniging. Zij zorgen er dan voor dat kinderen zich op kunnen geven en geven dit door aan de
sportvereniging. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf de aanmelding van een sport doen. De sporten
waar de Parel sowieso aan mee doen zijn: schaak-, korfbal-, waterpolo- en voetbaltoernooien. Het
korfbaltoernooi wordt al door enthousiaste ouders geregeld. Dit geld ook voor het schaak- en het
voetbaltoernooi van groep 3 t/m 8. Het waterpolo- en bakker Bart voetbaltoernooi doe ik zelf.”
Mocht u deze taak op u willen nemen, geef dit dan door aan Diane Visser. We hopen op een
opvolger, zodat De Parel ook in de toekomst mee kan blijven doen aan de diverse sporttoernooien!
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Activiteiten binnen de school vooruitblik

Juffen- en meesterdag
O p woensdag 18 juli is het feest in de school, alle meesters en juffen vieren tegelijkertijd hun
verjaardag, iedere groep in hun eigen klas. We kijken uit naar een gezellige dag!
Activiteiten binnen de school terugblik
Excursies Samen op Aarde
In de afgelopen periode zijn er veel uitstapjes geweest: naar Paleis het Loo, naar Aviodrome, de
dierentuin in Amersfoort, de buitendag van de kleuters in het speelbos, de boerderij in Zeewolde, het
Muiderslot, er is gevist, groep 8 is op kamp geweest. Heel veel leuke en leerzame activiteiten. We
willen ouders die gereden en begeleid hebben hartelijk danken voor hun hulp!
Wij kunnen terugkijken op een leuk, actief en leerzaam programma wat goed aansloot bij Samen op
Aarde en zetten dit volgend jaar weer door met dezelfde en nieuwe bestemmingen!
Voor in de agenda!
16 juli
: rapport
: musical en afscheid groep 8 in Erfgooierscollege
17 juli
: 13.00 – 14.15 uur wenmiddag alle groepen
18 juli
: juffen- en meesterdag
20 juli
: 12.00 uur begin zomervakantie tot en met 31
augustus
3 september

: 8.30 uur eerste schooldag schooljaar 2018-2019

Informatie van buiten de school
In de bijlage:
 vraag van de maand CJG: Hoe ga ik om met risicovol buitenspelen
 overzicht activiteiten buurtsportcoach juli 2018
 nieuwsbrief STTC kids
 flyer VakantieBijbelWeek

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van PCBS “de Parel”.
De nieuwsbrief komt gemiddeld 1 keer per maand uit rond de eerste maandag van de maand.
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Erica van Velzen, administratie
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