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Beste ouders,
Voor u ligt het oudernieuws van januari
van PCB De Parel
Even voorstellen
Ik ben Judith Kalkman, getrouwd en
moeder van 3 kinderen.
Sinds 2003 werk ik met jonge kinderen
en in december ben ik begonnen met
werken bij de peuters op PCB De Parel.
Vanaf januari ben ik op de (nieuwe)
Berengroep gaan werken.
Daarnaast val ik in op de andere
peutergroepen. Mijn vaste werkdagen
worden dinsdag t/m vrijdag, maar ik
ben nu tijdelijk ook op maandag
aanwezig.
Het werken met jonge kinderen is mijn
passie. Ik kijk er naar uit om samen met
de peuters van De Parel op
ontdekkingstocht te gaan, om samen
te ontdekken en te ontwikkelen, want
je bent nooit te jong of te oud om (van
elkaar) te leren.

Wijziging in het jaarrooster
Pasen vieren we op donderdag 29
maart. In de jaarplanning staat
woensdag 28 maart. Donderdag 29
maart is de paasviering en hebben we
continurooster tot 14.00 uur.
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Tutorlezen groep 3a en 3b
Na de voorjaarsvakantie willen wij met
de groepen 3a en 3b gaan starten
met tutor-lezen.
Tutor-lezen houdt het volgende in:
 2x per week extra leestijd in
kleine groepjes (2-3 kinderen)
 Iedere dinsdagmiddag en/of
donderdagmiddag van 13.1513.45 uur
 Begeleiding door tutor:
afgelopen jaar waren dit
leesoma’s
 Start in week 10:
dinsdagmiddag 6 maart 2018 /
donderdagmiddag 8 maart
2018
Kinderen maken zo veel
“leeskilometers” en dat is de beste
manier om het lezen te automatiseren.
Dit schooljaar zijn er echter 2 groepen
3 (3a en 3b) en komen we begeleiders
tekort!
Wij vinden het tutor-lezen zéér
waardevol en zoeken dringend naar
nieuwe begeleiders (tutoren)!
Dan nu de oproep:
Wie is er bereid om 1 of 2x in de week
een half uurtje te komen lezen?
U begeleidt dan een vast groepje
leerlingen.
Van tevoren krijgt u van ons informatie
over hoe het werkt.
De materialen liggen klaar en u kunt zo
met de kinderen aan de slag.

Nieuwe laatjes
De afgelopen weken is er hard
gewerkt door een aantal meesters en
vaders om de leerlingen te voorzien
van nieuwe laatjes. De groepen 3b, 4
en 5 hebben ondertussen allemaal
een mooi nieuw laatje en kastje.

De groepen 3a, 6, 7 en 8 moeten nog
voorzien worden van nieuwe laatjes.
Binnenkort zullen wij hiervoor een
moment plannen en hopelijk met
behulp van ouders deze groepen ook
voorzien van nieuwe laatjes.

Themapresentatie in groep 0 en groep
1/2
Op dinsdag 30 januari is er weer een
themapresentatie in groep 0 en groep
1/2a en op woensdag 31 januari in
1/2b en 1/2c.
Het nieuwe thema is “ik en het
verkeer”. Aansluitend gaat het nieuwe
thuiswerkboekje mee naar huis.

Spelend leren groep 1/2
Op dinsdag 6 februari is er ”spelend
leren” in groep 1/2. Om 8.30 uur mag u
nog even gezellig bij uw kind in de
groep blijven om een gezelschapsspel
te spelen. Een aantal kinderen krijgt
dan ook daadwerkelijk een spel mee
voor thuis.
Blijft u spelen? in groep 0
Op vrijdag 9 februari is er ”blijft u
spelen?” in groep 0. Om 08.30 uur of
13.15 uur mag u nog even gezellig bij
uw kind in de groep blijven om te
blijven spelen. We zetten dan iets
bijzonders op tafel, wat u ook thuis zou
kunnen doen met uw kind.
Inloop groep 3, 3/4 én groep 4
Ouders van groep 3, 3/4 en groep 4
zijn iedere woensdagochtend van
harte welkom in de klas om samen met
hun kind aan de startopdracht te
werken.
U krijgt hierbij inzicht in wat uw kind op
dit moment leert.

Wist u dat:
 Veel kinderen op De Parel van
lezen houden?
 Er via Leesplaneet in dit
schooljaar al bijna 300 boeken
uitgelezen zijn?
(dat moet een hoge stapel zijn)
Dit betekent meer dan 40.000
pagina’s!
 Er één groep is waarbij alle
leerlingen bij elkaar, samen
wel 100 uur hebben gelezen in
één maand!
 Voor een fractie van de
nieuwprijs,
op zaterdag 3 februari licht
beschadigde boeken te koop
zijn
in de Centrale Hal van
de Bibliotheek Rotterdam van
10.00 tot 17.00.

Belangrijke data
30 jan
31 jan
06 feb
12 feb
21 feb
26 feb
05 mrt
16 mrt

MR vergadering vanaf 16.00
uur.
OC vergadering
Leerlingenraad
Bureau Halt geeft voorlichting
aan de groepen 7 & 8
Studieochtend, leerlingen zijn
vrij.
Start voorjaarsvakantie
MR vergadering vanaf 19.15
uur.
14.15-15.15 uur open spreekuur
Theo van Muijen,
jeugdverpleegkundige.

Tot zover deze mededelingen.
Met vriendelijke groet, namens ons
team,
Arthur Verloop, directeur

