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Beste ouders,
Voor u ligt het oudernieuws van juli van
PCB De Parel
Groepsindeling 2018-2019
Groep 8: juf Imane en juf Laura
Groep 7: meester Niels en juf Kiara
Groep 6: juf Wilma en meester Rogier
Groep 5: juf Nadine en juf Ilona
Groep 4: meester Alfons en meester
Christiaan
Groep 3/4: Juf Rita en juf Mirjam
Groep 3: Juf Marianne en juf Sasja
Groep 1/2 a: juf Annelies en juf Marga
Groep 1/2 b: juf Liliam
Groep 1/2 c: Juf Tineke en juf Arina

In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig,
lees ik een boek, geniet ik van de zon en/
of doe ik mee aan Zumbalessen.
Komend schooljaar ga ik groep 8 lesgeven,
op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik
heb er zin!
Mochten jullie vragen hebben, wandel
gerust eens binnen.
Alvast een fijne zomervakantie toegewenst!

Juf Joyce is bevallen:
Juf Joyce en haar man Gerard zijn op
dinsdag 10 juli trotse ouders van Jens
geworden. Jens weegt 3100 gram en is 49
cm lang.
Juf Joyce, Gerard en Quinn van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie
zoon/broertje!

Meester Niels Kruijthof:
Ik ben Niels Kruijthoff, 29 jaar oud.
Ik werk al 9 jaar in het Rotterdame
onderwijs en sta te popelen om op De
Parel te gaan werken.
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de film met
mijn vriendin, ben ik dol op verre reizen en
dan met name naar Curaçao. Ik ga ook
graag naar de sportschool, maar ben ook
(iets te) dol op uit eten gaan.

Voorstellen nieuwe juffen en meesters
Juf Laura Berkhout:
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Laura Berkhout. Ik
woon samen met mijn man, twee zonen (4
en 1 jaar) en een hond in Zwijndrecht. 29
jaar geleden ben ik geboren in Rotterdam
en ik ga per augustus mijn 9e jaar in als
leerkracht voor de klas. Ik heb veel ervaring
en affiniteit met bovenbouwgroepen.

Meester Rogier Rongen:
Mijn naam is Rogier Rongen en ik ben 38
jaar geleden geboren en opgegroeid
onder de rook van Rotterdam. Verder heb
ik nog in Amsterdam, San Francisco en
Berlijn gewoond. Inmiddels woon ik al ruime
tijd samen met mijn vrouw en 2 kinderen
met plezier in Rotterdam.
In de zomer verblijf ik in de Kaukasus regio;
op bezoek bij mijn schoonfamilie, maar ik
houd er ook van om op de fiets kilometers
door verschillende landen weg te trappen.
Komend jaar start ik als leerkracht bij PCB
De Parel, na ruim 10 jaar bij educatieve
uitgevers te hebben gewerkt.

Meester Christiaan van Duin:
Na de zomervakantie mag ik het team op
De Parel komen versterken. Ik wil mij eerst
even aan u voorstellen. Mijn naam is
Christiaan van Duin. Ik ben 49 jaar en
geboren in Rotterdam Zuid. Ik woon in
Numansdorp met mijn vrouw en 3 zonen
(5, 7 en 9 jaar).
In mijn vrije tijd loop ik graag hard en train ik
voor de marathon in Rotterdam. In de
vakantie wandelen wij graag in de bergen.
Ik houd van koken en het bakken van
allerlei lekkere gerechten.
Dit schooljaar ga ik de groepen 3, 3/4 en 4
lesgeven en met groepjes kinderen aan de
slag.

Juf Ilona van Wingerden:
Mijn naam is Ilona van Wingerden, ik ben 31
jaar oud en woon in Dordrecht.
Ik sta al een aantal jaar voor de klas, eerst
in Dordrecht en later in Capelle a/d IJssel
en Rotterdam. Komend jaar zal ik te vinden
zijn op de Parel in groep 5 (di-vr) en groep 8
(ma). In de zomervakantie ben ik vaak in
het buitenland te vinden om daar
ontwikkelingswerk te doen. Deze zomer
ben ik 3 weken in Brazilië om daar een
jongerencentrum op te knappen.
Ik ben erg creatief en vind het leuk om dit
met de klas te delen, verder fotografeer ik
veel (eigen bedrijfje), zing ik in een koor en
ben ik leiding bij een jeugdclub in mijn
kerk. Ik zie er naar uit jullie na de zomer te
gaan ontmoeten, loop dus gerust eens
binnen om kennis te maken.

Digitale boeken voor het hele gezin met de
VakantieBieb
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te
lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐
books voor het hele gezin. De app is te

downloaden in de App Store en Google
Play Store en is een zomercadeautje van
de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te
zijn. Dat is een geweldige ontwikkeling,
want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI‐niveau.
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen
zowel kinderen als volwassenen genieten
van meer dan 60 digitale boeken.
In de volgende link vind je de titels die
beschikbaar zijn:
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/tit
els_vakantiebieb_2018.pdf

Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te
maken voor kinderen, maken ze kans op
een iPad mini door uit te leggen wat hun
favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en
waarom. Informatie over deelname en
spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl
Belangrijke data
27
augustus

Start nieuwe schooljaar. U bent van
harte welkom in de nieuwe klas van uw
kind om het nieuwe schooljaar gezellig
met elkaar te openen.

