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Beste ouders,
Voor u ligt het oudernieuws van
april/mei van PCB De Parel
Avond4daagse
De avond4daagse staat dit jaar gepland
van maandag 28 mei tot donderdag 31
mei.
Helaas zullen wij dit jaar als school niet
meelopen aangezien wij in deze week als
team al activiteiten gepland hebben
staan in de avonduren.
Uiteraard kunt u uw zoon/dochter zelf wel
inschrijven en meelopen.
Na de meivakantie zullen op de
prikborden de flyers komen te hangen
waar en wanneer u zich kunt inschrijven
voor de avond4daagse.
Vrijdag 1 juni zullen wij de leerlingen die
hebben meegelopen in het zonnetje
zetten, want het is natuurlijk een
fantastische prestatie.
Oproep namens Europa Kinderhulp
Vakantieouders gezocht voor
vakantiekinderen!
U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot
van kinderen die het slecht hebben
getroffen. Kinderen die (emotioneel)
worden verwaarloosd of die geen
fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen
die door omstandigheden thuis worden
geconfronteerd met problemen. Europa
Kinderhulp zet zich in voor deze groep
kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we
werken uitsluitend met vrijwilligers. Elk jaar
brengt de regio Zuid-Holland ca. 300
kwetsbare kinderen uit binnen- en
buitenland onder bij Nederlandse
gastouders. Gastouders van wie we niet
meer verwachten dan dat ze onze
kinderen aandacht, structuur en liefde
geven.
Wij hebben op dit moment nog zo’n 122
vakantieouders nodig!

Belangrijk om te weten:
- de kinderen zijn tussen de 5 en de 12 jaar
oud
- vakantieouders betalen alleen de
verblijfkosten van hun vakantiekind
- het vakantiekind kan uitsluitend voor de
volledige periode uitgenodigd worden
- ook alleenstaanden kunnen een kind
uitnodigen
- het kind is verzekerd tegen dokters- en
ziekenhuiskosten
- het kind mag binnen Nederland mee op
vakantie met de vakantieouders
- tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs
begeleiding voor vakantieouders vanuit
de organisatie
- het is erg leuk om te doen.
Voor deze zomer gaat het om de
volgende aantallen en periodes:
Uit Berlijn komen kinderen tussen 16 juli tot
en met 2 augustus. Uit Hannover komt een
groep van 23 juli tot en met 2 augustus. Uit
Frankrijk van 17 juli tot en met 2 augustus.
En de Nederlandse kinderen worden bij
vakantiegezinnen ondergebracht tussen
23 juli en 6 augustus.
Wilt u uw huis en hart openstellen voor een
kind dat het nodig heeft? Kijk dan op onze
website: europakinderhulp.nl en vraag een
informatiepakket aan. U kunt ook een mail
sturen naar
zuidholland@europakinderhulp.nl, dan
neemt een vrijwilliger en ervaren
vakantieouder contact met u op.
Het onderlinge debat van de talentenklas
Op zaterdag 14 april werd door ‘Sezer voor
diversiteit’ in samenwerking met ‘Marnix
gymnasium’, ‘Erasmiaans gymnasium’,
‘Lyceum Kralingen’ en ‘Hugo de Groot’
een debat voor de leerlingen van de
talentenklassen georganiseerd.

Acht van onze leerlingen gaan wekelijks
op woensdagmiddag naar de
talentenklas van Hugo de Groot. Drie van
onze acht leerlingen; Gabriëlla Koorndijk,
Marley Sporkslede en Maura da Cruz
hebben aan dit debat deelgenomen.

Zij hebben op de woensdagmiddagen
tijdens de talentenklas de afgelopen
periode gedebatteerd en de volgende
stellingen die ter sprake kwamen
voorbereid:
- Alle Nederlanders moeten verplicht
orgaandonor worden;
- De kinderen van asielzoekers moeten in
Nederland eigen scholen krijgen;
- Jongeren tot 12 jaar mogen niet op
sociale media.
Zij waren alle drie aan het begin vrij
zenuwachtig, maar de zenuwen maakten
snel ruimte voor zelfverzekerdheid. Tijdens
het debat was te merken dat de leerlingen
de stellingen goed hadden voorbereid. Zij
hadden duidelijke en sterke argumenten
verzonnen. Helaas hebben zij niet
gewonnen. De leerlingen hebben het erg
goed gedaan en wij zijn super trots op ze!

Sociale veiligheid:
Heeft u de term 'sociale veiligheid' ook al
vaker langs horen komen? En vraagt u zich
af wat dit inhoudt? Wat De Parel hiermee
doet? Wat wij doen aan goed gedrag? En
tegen pesten? Wat het oeps-formulier is?
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!
Belangrijke data
27 apr –
13 mei
14 mei
15 mei
17 mei
18 mei
21 mei
22 mei
23 mei
28 mei
31 mei

Meivakantie
Eerste schooldag na de meivakantie
Groep 3 naar Blijdorp
Groep 7 naar Blijdorp
Ouderbijeenkomst sociale veiligheid
2e pinksterdag (de kinderen zijn vrij)
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Oudercommissie vergadering
Groep 8 op bliksemstage
Schoolfotograaf

