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Beste ouders,
Voor u ligt het oudernieuws van mei
van PCB De Parel
Ziekmeldingen via de app
We merken dat er steeds meer leerlingen
ziekgemeld worden via de schoolapp. Dit
is een positieve ontwikkeling. Echter is het
wel belangrijk dat de ziekmelding vóór half
9 wordt gemaakt. Om half 9 worden alle
ziekmeldingen doorgeven aan de juffen
en meesters. Meldingen die na half 9 nog
worden verstuurd, worden mogelijk niet
doorgeven. Stuur dus voor half 9 uw
ziekmelding. Na half 9 moet u de school
bellen om uw kind ziek te melden.
Nieuwe privacywet
Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen uit de
media of via uw werk is er sinds 25 mei een
nieuwe wet in werking gegaan omtrent de
privacywetgeving.
Op onze website staat vanaf vandaag
een stuk over de privacy wetgeving en het
protocol vanuit ons bestuur (PCBO). Als u
interesse heeft, verwijzen wij u graag naar
onze website www.pcbdeparel.nl
Indien u vragen of opmerkingen heeft
omtrent de nieuwe wet, kunt u deze stellen
aan de adjunct-directeur Joyce van der
Mei of aan de directeur Arthur Verloop.

Bliksemstage groep 8
Op maandag 28 mei zijn de groep 8
leerlingen op Bliksemstage naar 2
bedrijven gegaan: VO-school LMC
Veenoord en film- en muziektheater
LantarenVenster. Ze kregen uitleg over het
bedrijf, een rondleiding en mogen een
handje meehelpen. Dit doen we, zodat uw
kind ziet welke beroepen er zoal zijn, welke
opleiding ze daarvoor nodig hebben en
wat voor werk er bij hen past.

Kleine beestjes les:
“de kleuters gaan de natuur in” op zoek
naar kleine beestjes . Deze les wordt
gegeven door een deskundig iemand van
kinderboerderij De Kooi. Het wordt een
hele belevenis.
Groep ½ A : op vrijdag 15 juni
Groep ½ B : op donderdag 21 juni
Groep ½ C : op vrijdag 22 juni
Natuurlijk hebben we hierbij ouders nodig
die een groepje van ongeveer 5 kinderen
kunnen begeleiden.
Helpt u mee? Gezellig!!! geef u op bij de
juf van uw kind.
De les is in de Beverwaard bij de
Valkenburgsingel, dus is lopend te
bereiken.
Thema Jungle:

De kleuters gaan ook de jungle in : een
aantal weken werken zij over de dieren in
de jungle. Daarom vragen we materiaal
over dit thema mee te nemen naar school
zoals knuffels van : een aap, een giraffe,
een leeuw, een slang, een olifant, een
tijger ,een papagaai en krokodil, noem
maar op…Ook boekjes, platen of plastic
wilde dieren zijn welkom.

We gaan de klas hiermee “aankleden”
alsof we in de echte jungle zijn en we
gaan er heel veel over leren.
Op vrijdag 1 juni hebben we een
themapresentatie voor alle ouders en
laten we u zien wat we gaan leren. Ook
krijgen de kinderen hun thuiswerkboekje
weer mee. Maak de opdrachten met uw
kind, juf Marieke kijkt het na en zij zorgt
voor een kleine verrassing .
We sluiten dit thema af met een
junglefeest op woensdag 20 juni .De
kinderen mogen dan verkleed komen als
een “wild dier” ( bv bruine of zwarte
kleding).
Of ze mogen ook verkleed komen in
camouflage kleding (hoed op/verrekijker
om…)
Dit mag u niet missen. Geef u op als
hulpouder bij de juf van uw kind en u krijgt
een groepje van ongeveer 5 kinderen om
te begeleiden.
Afscheidsreceptie meester Kees en
meester Andreas

Roparun:
Hallo kanjers van PCB de Parel,
Wow, wat zijn wij supertrots op jullie! Wat
hebben jullie een geweldige prestatie
neergezet!
Het is al weer even geleden dat jullie
hebben meegedaan aan de sponsorloop
voor de Roparun.
Jullie hebben toen met zijn allen
heeeeeeeel veel rondjes om de singel
gelopen en daarmee heel veel geld
opgehaald.
Daarvoor willen wij jullie heel erg
bedanken!!
Ook voor de superleuke ochtend, wij
hebben er echt van genoten.
Ook de Roparun-vogel had het dankzij
jullie heel erg naar zijn zin.
In het begin was hij natuurlijk een beetje
verlegen maar dankzij jullie ging hij later
zelfs meedansen!
Na jullie topprestatie konden wij met ons
team natuurlijk ook niet achterblijven dus
zijn wij zelf van Parijs naar Rotterdam
gerend.
(om jullie een idee te geven: dat zijn in
totaal denk ik wel meer dan 1000 rondjes
om de singel maar zo ver hoefden jullie
gelukkig niet te rennen).
We zijn nu wel een beetje moe maar ook
supertrots op ons team en ook op jullie
allemaal.
Dus nogmaals heel erg bedankt voor jullie
inzet en gastvrijheid.
Hartelijke groeten,
Mary namens Roparun Team 164:
Kinderoncologie voor Kanjers

Wanneer is de receptie?
Datum : maandag 2 juli 2018
Tijd

: 15.30-16.30 uur

Plaats : personeelsruimte/ouderkamer
U bent van harte welkom!

Wijkfeest “Bewegenwaard”
Zoals jullie misschien al gezien hebben is
het jaarlijkse evenement ''Bewegenwaard"
op 6 juni aanstaande van 13.00 uur tot
17.00 uur. Dit jaar is PCB De Parel ook
aanwezig met een gezondheidsquiz
en mogelijkheid tot een consult met onze
schooldiëtist. Kom gezellig even langs om
uw kennis te testen.
Verder is nog heel veel te doen voor zowel
ouders als kinderen.

Vanuit de ouderkamer:

Koffietijd in de ouderkamer: op woensdag
en vrijdagochtend. U bent welkom tussen
08.30 uur en 09.30 uur, hierna vinden er
weer andere activiteiten plaats in deze
ruimte.

Dan kunt u dit doorgeven aan meester
Arthur of juf Marieke.
Fotoverkoop
De foto’s van de schoolfotograaf worden
verkocht op vrijdag 22 juni, maandag 25
juni en woensdag 27 juni tussen 8.30 uur en
9.00 uur. En op woensdag 27 juni ook
tussen 12.00 uur en 13.15 uur. Dit gebeurt in
de ouderkamer op het hoofdgebouw.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar ouders
die willen komen helpen met de verkoop.
Helpt u mee? Geef dit dan door aan juf
Marieke.

Zwerfboeken
Leuk om te zien dat er veel gebruik
gemaakt wordt van de zwerfboekenkast!
Er gaan veel boeken uit zwerven, dus dat
betekent veel leesplezier……
Wist u dat u ook boeken kunt inleveren in
de kast? Dit kan in de inleverbak. De
zwerfboekenkast staat in de gang op het
hoofdgebouw, naast het kamertje van juf
Dineke en juf Annemieke.

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 hierdoor inzicht in wat uw kind op
dit moment leert.

Belangrijke data
04 juni
06 juni
06 juni

Oudercommissie
Aangezien er een aantal leden ons gedag
hebben gezegd bij de oudercommissie,
i.v.m. werk of andere redenen zijn wij voor
volgend schooljaar op zoek naar nieuwe
leden (m/v). De oudercommissie (O.C.)
vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar,
meestal op woensdag vanaf 9.00 uur tot
10.30 uur. Verder denken en helpen de
leden mee met een aantal taakgroepen
binnen de school, zoals bijvoorbeeld Kerst,
Pasen of sportdagen. Heeft u interesse?

07 juni
11 juni
12 juni
15 juni
19 juni
20 juni
21 juni
21 juni
28 juni
02 juli

Groep 7 naar Techniekdag
MR vergadering
Parel doet mee met wijkfeest
BewegenWaard
Schoolreis groep 1-3
Schoolreis groep 4- 6
Groep 6 naar Haventrip
Opnamedag afscheidsfilm groep 8
Zomerfeest peuterspeelzaal
Zomerfeest kleuters
Brief met de nieuwe groepsindeling
gaat mee.
Groep 5 naar Blijdorp
Rapportgesprekken groep 1&2
Ouderreceptie voor afscheid Kees en
Andreas

