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Beste ouders,
Voor u ligt het oudernieuws van maart
van PCB De Parel
Centrale Eindtoets groep 8:
Groep 8 neemt dit jaar voor het eerst deel
aan de digitale adaptieve Centrale
Eindtoets. Een CITO-eindtoets die dus op
de laptop gemaakt wordt.
De afname data zijn:
- maandag 16 april
- dinsdag 17 april
- woensdag 18 april
Voor iedere dag geldt een afnameduur
van 2 uur.

Koningsdag vrijdag 20 april
Zoals u weet vieren we dit jaar Koningsdag
op vrijdag 20 april.
Uw kind mag deze dag verkleed komen in
de kleuren: rood/wit/blauw/oranje en het
mooist verklede kind per klas krijgt een
prijsje.
Dit geldt ook voor u zelf: leef u uit en kom
ook gezellig verkleed in deze kleuren. Ook
voor de mooist verklede ouder en
leerkracht is er een prijsje te verdienen.
We beginnen de dag met alle kinderen op
het plein en dansen erop los met de dans :
Fitlala van kinderen voor kinderen.
De dans wordt aangeleerd in de klas maar
thuis kan er ook geoefend worden.
Vervolgens begint de sponsorloop waar u
al een brief van heeft ontvangen. Helpt u
uw kind mee sponsors te zoeken binnen
uw vrienden- en kennissenkring???
De looptijden hangen we binnenkort op bij
de voordeur van de school.
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Komt u ook aanmoedigen????
De hele ochtend zal in het teken staan
van de Roparun sponsorloop en we hopen
dan ook een mooi bedrag bij elkaar te
lopen voor dit goede doel.
In de middag feesten we vrolijk door en
zullen de kleuters Oud Hollandse spelletjes
doen in het speellokaal.
Komt u helpen?
Geef uw naam dan alstublieft door aan juf
Marga van groep ½ A.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er
een geheel nieuw programma. De
kinderen volgen drie verschillende
workshops/clinics. Bijvoorbeeld basketbal,
dansen, dammen, enz.
Deze worden allemaal aangeboden door
professionals en duren alle drie een half
uur.
Uw kind wordt gewoon op de normale tijd
op school verwacht en zal op de normale
tijd weer uit zijn. De activiteiten vinden
plaats in school, in de gymzaal of op het
schoolplein en leerkrachten en hulpouders
houden toezicht tijdens de activiteiten.
Denkt u er aan dat uw kind in sportieve
kleding naar school komt en een flesje
drinken meeneemt.
Wij hopen dat het weer een beetje mee
werkt een de kinderen een fantastische
middag zullen hebben!

Ontruimingsoefening
Dinsdag 3 april hebben wij een
ontruimingsoefening gedaan. Aan het
einde van de middag ging het
brandalarm af en zijn alle groepen onder
begeleiding van hun leerkracht naar
buiten gegaan naar de verzamelplaats.
Binnen 90 seconden was de school
ontruimd.
De ontruiming verliep heel soepel en rustig.
Leerkrachten wisten wat zij moesten doen
en de leerlingen luisterden heel goed naar
de leerkracht.
Het was een goede oefening!

Op vrijdagochtend 18 mei a.s. om 8:45 uur
zal juf Esther vertellen wat het allemaal
met elkaar te maken heeft en wat u als
ouder kunt doen. Tot dan!
Informatiebijeenkomst rekenen groep 0 en
1/2
Op vrijdag 13 April om 8.30 uur willen wij
het met de ouders van groep 0 en ½
hebben over rekenen met peuters en
kleuters. Het zal dan gaan over: wat leren
peuters en kleuters, hoe leren ze dat, hoe
doen ze dat op school en hoe kunnen
ouders thuis bezig zijn met rekenen. Verder
zullen we het hebben over de
observatiemethode KIJK!
Tot dan, juf Marieke en juf Annemieke
Belangrijke data
9 apr
11 apr
13 apr
16 apr
16 – 18
apr
20 apr
27 apr –
13 mei
14 mei

Spelend leren groep 1/2
Op maandag 9 april 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 groep 0
Op maandag 9 april is er ook ”blijft u
spelen?” in groep 0. Om 8.30 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 klaar!
Sociale veiligheid:
Heeft u de term 'sociale veiligheid' ook al
vaker langs horen komen? En vraagt u zich
af wat dit inhoud? En wat doet De Parel
hiermee? Wat doen wij aan goed
gedrag? En tegen pesten? En wat houdt
het oeps-formulier in?

15 mei
17 mei
18 mei

“Spelend leren” in de groepen ½
en “Blijft u spelen?” in groep 0.
Start verlengde leertijd voor de
groepen 1-4
Rekenbijeenkomst voor ouders
van groep 0-2
MR vergadering
CITO eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Eerste schooldag na de
meivakantie
Groep 3 naar Blijdorp
Groep 5 naar Blijdorp
Ouderbijeenkomst sociale
veiligheid

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

