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Beste ouders,
Voor u ligt het oudernieuws van
december van PCB De Parel
Sinterklaas
Dinsdag 5 december: de grote dag:
We vieren de verjaardag van Sint. U
bent van harte welkom in de grote
gymzaal.
Het feest begint omstreeks 8.30 uur tot
ongeveer 9.00 uur. Daarna wordt het
feest voortgezet in de klassen met de
eigen juf of meester.

Staken dinsdag 12 december
Zoals u ongetwijfeld in het nieuws al
heeft gehoord, gaan de scholen
dinsdag 12 december weer staken. Er
ontstaat namelijk een ontzettend groot
lerarentekort. Er moet dus echt iets
gebeuren.
Het is nog niet helemaal zeker dat dit
doorgaat. Omdat we u niet pas op het
laatste moment hierover willen
informeren, willen we u nu alvast op de
hoogte brengen. Houd er rekening
mee dat het kan zijn dat dinsdag 12
december uw kind niet naar school
kan in verband met de staking.
Misschien goed om vast de BSO of de
oppas in te lichten. De Peuterspeelzaal
blijft wel gewoon open.
Nieuwe peutergroep:
Na de kerstvakantie starten wij met
een vierde peutergroep “de Beren”.
Deze groep is er op dinsdagochtend,
woensdagochtend,
donderdagmiddag en vrijdagmiddag.

De vaste juffen zijn juf Judith en juf
Esther.
De groep is nu nog lekker klein, dus fijn
om in te starten.
Heeft u of weet u nog peuters voor
deze groep, dan kunt u contact
opnemen met juf Marieke of meester
Arthur.
Wijziging werkdagen
In verband met het starten van de
nieuwe peutergroep wijzigen de
werkdagen van juf Marieke.
Zij zal vanaf januari niet meer op
woensdag werken, maar op vrijdag.
Juf Marieke is er dan op
vrijdagochtend voor de ouders bij het
koffie-uurtje en op vrijdagmiddag staat
zij voor de peutergroep.
Af en toe zal zij er op woensdag zijn,
bijvoorbeeld voor de hoofdluiscontrole
of bij een OC vergadering.
Ontbijt
Met alle drukte en haast om op tijd op
school en werk te zijn kan het soms
voorkomen dat het ontbijt
overgeslagen wordt. Heel begrijpelijk,
maar toch is het erg belangrijk om uw
kind te laten ontbijten.
Waarom is ontbijten belangrijk?
Het wordt vaak gezegd dat het ontbijt
belangrijk is, maar waarom is dat zo?
Een goed ontbijt is nodig om de
spijsvertering te starten en om
voldoende energie binnen te krijgen
om de dag mee te beginnen. Van de
energie en voedingsstoffen die
kinderen dagelijks nodig hebben,
halen ze 10 tot 15% uit het
ochtendmaal. Als je ontbijt, krijgt meer
vitaminen en mineralen binnen.

Dat maakt goed ontbijten belangrijk
voor de gezondheid van je kind.
Concentratie:
Ontbijt een kind niet of niet voldoende
dan is er te weinig energie om zich
goed te kunnen concentreren.
Zelf laten kiezen:
Moedig je kind dus aan om ’s
ochtends goed te eten. Het kan
helpen om je kind te laten kiezen wat
het op z’n brood wil. Zeg dus niet: Wil
je smeerkaas? Maar: Wil je smeerkaas
of ham?
Overgewicht:
Kinderen krijgen op steeds jongere
leeftijd overgewicht. Dat heeft onder
andere te maken met niet of
onregelmatig ontbijten.
Voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd groep 7 en 8
Geschreven door Elfida
Als eerste gaat Jay-Dimar uit groep 7.
Hij gaat lezen over Pietje Bell. De jury’s
luisteren heel goed en kijken ook goed
naar hem.
Wat zouden ze vinden? Op het eind
kreeg hij een heel hard applaus.

Als tweede gaat Gabriëlla uit groep 8.
Zij gaat lezen over de bende in de
bovenbouw.
Ze kijkt steeds naar de publiek. Ze
maakt ook mooie bij bewegingen met
haar handen.
Ze krijgt ook op het eind heel hard
applaus.
Als derde gaat Oussila uit groep 7.
Zij gaat lezen over weerwolven.
Ze leest goed op toon. De jury’s
schrijven vaak.
En natuurlijk kreeg zij ook heel hard
applaus.
Als laatste gaat Marley uit groep 8.
Hij gaat lezen over het leven van een
loser. Hij laat de bladzijdes zien.
Hij leest goed. Hij krijgt ook net zoals de
andere kinderen een heel hard
applaus.
De jury heeft echt genoten. En dat
vertellen ze zeker. Ze gaan nu naar de
gang om het te bespreken.
En nu leest meester Andreas voor. Hij
leest over Niek de Groot. Hij leest een
grappig stukje.
Iedereen lachte. En de meester kreeg
ook heel hard applaus. En nu de jury’s
komen weer de zaal binnen. En ze
zeiden het heel langzaam de
winnaaaaar issss Gabriëlla uit groep
8!!!
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8: door
Gagan en Latrell geschreven.
Het was alweer een spannende
wedstrijd dit jaar de voorleeswedstrijd.
Juryleden van dit jaar waren : meester
Arthur , Juf Nell , Dominee Hans
schaap.
De kandidaten waren: Jay-Dimar ,
Ouassila , Gabriëlla en Marley
Iedereen deed heel erg zijn best het
was ook een spannende wedstrijd,
maar er kon maar een de winnaar zijn,

en dat was ……… Gabriëlla Koorndijk
zij gaat naar de kwartfinale in
IJsselmonde.
•Hier het commentaar van de jury..
Jay-Dimar had een duidelijke
samenvatting het was een leuk boek
en hij las voor op een mooi tempo
Gabriella las duidelijk voor keek vaak
het publiek aan nam de jury mee in
het verhaal en maakte goede
gebaren
Marley hij had een goede
samenvatting ook had hij een leuk
boek hij las goed op toon en had een
mooi leestempo.
Ouassila ze had een leuk boek ze las
duidelijk voor en keek vaak het publiek
aan.










We daarvoor een speciaal
abonnement hebben op
Leesplaneet.
Dat kinderen thuis gewoon
verder kunnen lezen in het boek
dat ze op school ook lezen?
Er in 12 weken tijd al 230 boeken
helemaal uit zijn gelezen!!!
Dat er door de kinderen van
PCB de Parel ook veel
informatieve boeken digitaal
worden gelezen
U thuis kunt stimuleren dat
kinderen boeken lezen?

Belangrijke data
1 dec
5 dec
21 dec
22 dec
25 dec –
7 jan
9 jan
15 jan
16 jan
19 jan

De winnaars in de groepen 4 t/ m 6
waren Ampharo Cheuk A Lam (gr. 4),
Mahad Awan (gr. 5) en Senna Kaya
(gr. 6) . Na een spannende finale (Wat
waren ze allemaal goed) heeft Senna
Kaya uiteindelijk gewonnen.
Wist u dat:



Lezen slimmer maakt?
Vanaf groep 5 kinderen op hun
tablet boeken kunnen lezen in
de klas?

23 jan

Pietengym voor de groepen 1
t/m 4 met hun ouders.
Sinterklaas viering. Leerlingen
zijn in de middag vrij.
Kerstviering en kerstdiner
Middag vrij
Kerstvakantie
Tweede
leerlingenraadvergadering.
Studiedag. Leerlingen zijn vrij.
Voorlichtingsavond VO gr. 8
14.15 uur tot 15.15 uur open
spreekuur Theo van Muijen,
onze schoolverpleegkundige
van het CJG.
Rapportgesprekken groep 1&2

