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Beste ouders, 

Voor u ligt het oudernieuws van 

november van PCB De Parel 
 

Kamp groep 7 & 8  

Afgelopen week zijn de groepen 7 & 8 

op kamp geweest in Esbeek. Wat 

hebben de leerlingen en leerkrachten 

een fantastische week achter de rug. 

Elke dag het bos in om meerdere 

spellen te spelen. Wel hadden we 

twee pechvogels deze week, Elise 

maar gelukkig hoefde zij niet naar huis.   

 
 

 
Schoolfruit 

Vanaf 13 november krijgen wij de 

eerste levering schoolfruit! 

 

Kom in de klas 

In de week van 27 november is er Kom 

in de Klas voor de groepen 3 t/m 8. U 

krijgt hier binnenkort een mail over van 

de groepsleerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens Kom in de Klas kunt u een les 

bijwonen die gegeven wordt door de 

leerkracht. Voor uw kind is het erg 

bijzonder als papa of mama komt 

kijken hoe het gaat in de klas.  

 

Sinterklaas 

Sinterklaas komt er al weer bijna aan. 

Hier wat belangrijke data voor in de 

agenda. 

Op zaterdag 18 november arriveert 

Sinterklaas met zijn pieten in Dokkum.  

Vanaf maandag 13 november kunnen 

de kinderen het Sinterklaasjournaal 

volgen op NPO 3. 

Woensdag 15 november: versier- en 

inpakochtend  in de ouderkamer. 

Komt u ook weer helpen?  

Maandag 20 november zetten de 

kinderen hun schoen. 

Dinsdag 28 november is er een 

poppenkastvoorstelling voor de 

kinderen van groep 1 t/m 4 in de grote 

gymzaal. 

Donderdag 30 november bezoeken 

de groepen 1 t/m 4 het Sinterklaashuis 

in de wijk.  

Vrijdag 1 december: Pietengym voor 

ouder en kind voor groep 1 t/m 4. 

Kinderen mogen verkleed komen als 

Piet. Peuters doen dit op een ander 

moment.  

Dinsdag 5 december: de grote dag: 

We vieren de verjaardag van Sint. U 

bent van harte welkom in de grote 

gymzaal. 

Het feest begint omstreeks 8.30 uur tot 

ongeveer 9.00 uur. Daarna wordt het 

feest voortgezet in de klassen met de 

eigen juf of meester. 
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Kerst 

Dit jaar zal de Kerstviering er iets 

anders uitzien dan voorgaande jaren. 

Voor de peuters en de kleuters zal het 

Kerstverhaal op donderdagmiddag 21 

december uitgespeeld worden in het 

speellokaal door de juffen van die 

groepen. Voor de groepen 3 t/m 8 is er 

een Kerstviering in de kerk in de 

ochtend. Dit zal in de vorm van een 

toneelstuk door de leerlingen worden 

gedaan.  

 

De reden dat we twee vieringen 

hebben, is omdat we ervaren dat het 

voor de peuters en kleuters een erg 

lange zit is in de kerk. We vinden het 

erg belangrijk om de boodschap 

achter Kerst goed over te brengen en 

daarom hebben we voor deze optie 

gekozen. 

  

 
 

Vanuit de ouderkamer 

Op woensdag 15 november vanaf 

08.30 uur wordt de school versierd voor 

Sinterklaas. Als er nog ouders zijn die 

willen komen helpen, zijn ze van harte 

welkom. 

 

Op woensdag 22 november is Theo 

van Muijen van het CJG aanwezig 

tijdens het koffie drinken. We willen het 

dan met elkaar hebben over “media-

wijsheid” – wat ziet je kind in de media 

zoals op televisie, Facebook of 

Youtube en hoe kun je daar als ouder 

het beste mee omgaan? 

 

 

 

Belangrijke data   

 

16 en 17 

nov 

Studiedagen voor de juffen en 

meesters (leerlingen zijn vrij) 

20 nov Kinderen mogen hun schoen 

zetten. 

21 nov De deur gaat deze dag voor 1x 

pas 08.30 uur open. 

21 nov Rapportavond voor de groepen  

3 t/m 8 

23 nov Voorleeswedstrijd groep 4 t/m 8 

27 nov – 1 

dec 

‘Kom in de klas’- week. 

28 nov Groep 5 t/m 8 les tot 12.30 uur en 

‘s middags vrij. 

Groep 1 t/m 4 poppenkast 

voorstelling om 14.15 uur. 

28 nov Ouderavond seksuele voorlichting 

groep 7 en 8 

30 nov Groep 1 t/m 4 bezoek aan 

Sinterklaashuis 

1 dec Pietengym voor de groepen 1 t/m 

4 met hun ouders. 

5 dec Sinterklaas viering. Leerlingen zijn 

in de middag vrij.  

21 dec Kerstviering en kerstdiner 

22 dec Middag vrij  

25 dec – 

07 jan 

Kerstvakantie 


