Wij gaan weer naar school
Afgelopen maandag was iedereen weer fris en fruitig
op school en hebben we samen met Kibeo het nieuwe
schooljaar ingeblazen.
We hopen op een leerzaam en leuk schooljaar met
elkaar.
Afspraak
Wilt u een keer iets bespreken met de leerkracht, dan
kunt u hiervoor het best even een afspraak maken.
Korte vragen kunnen natuurlijk na schooltijd even
gesteld worden.
Telefonisch zijn de leerkrachten het best bereikbaar
tussen 14.30 en 16.30 uur.
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via Digiduif of door
even te bellen rond de klok van 8 uur, 0113 – 576150.
Nieuwe leerlingen
Eli Jayh is nieuw in groep 1 en Lilli en Rachelle zijn
nieuw in groep 5. We wensen jullie een fijne schooltijd
bij ons op school!
Gezonde school
Wij stimuleren onze leerlingen fruit te eten tijdens de
ochtendpauze. Het liefst iedere dag, maar zeker op
woensdag en vrijdag, dat zijn nl. onze fruitdagen.
Denkt u ook aan het meegeven van een gezonde
lunch?
In verband met de volle prullenbakken zien wij liever
geen pakjes drinken, maar bekers, doppers oid.

Trakteren
Jarig zijn is een feestje en daarom mag je natuurlijk
trakteren als je jarig bent!
Ook hier stimuleren wij het uitdelen van gezonde
traktaties.
Internet staat vol leuke ideeën. Een leuke site is
bijvoorbeeld: www.gezondetraktaties.nl

Meenemen speelgoed
Soms wil een kind iets laten zien op school, dat mag.
Wilt u ons helpen door dit te beperken tot de
maandag? Dan hebben we tijd er even kort aandacht
aan te besteden tijdens het kringgesprek.

Krokodil met kiespijn
Staat dit spel bij u in de kast en spelen de kinderen er
niet meer mee? U zou de juffen van groep 3 er blij mee
maken.
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HGW-gesprekken
Aan het begin van ieder nieuw schooljaar houden we
hgw-gesprekken. Deze hebben we gepland op
maandag 10 en donderdag 13 september.
Staking
Op woensdag 12 september legt het onderwijspersoneel uit Zeeland en Zuid-Holland het werk neer. Ook
wij gaan staken, omdat de kwaliteit van het onderwijs
zwaar onder druk staat door het stijgende
lerarentekort. Ook is de loonkloof met het voortgezet
onderwijs nog steeds niet gedicht. Acties blijven
daarom nodig.

Onze nieuwe leerkrachten stellen zich voor
Beste ouders/verzorgers,
Heel graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is
Anouk Boot-de Jonge. ik ben 34 jaar, geboren in Goes
en ik woon samen met mijn man Tom in Kapelle. Ik ben
twaalf jaar werkzaam geweest op obs de Dobbelsteen
in Hoogerheide, eveneens een school van Stichting
SOM. Ik vind het ontzettend leuk om na een periode
op één school, nu te kunnen ontdekken en ervaren hoe
het er op een andere school aan toe gaat. Mijn eerste
indruk van Parelmoer is geweldig! Ik denk dan ook dat
ik het er reuze naar mijn zin zal hebben.
Wellicht komen we elkaar nog wel eens tegen in of om
de school. Ik ben altijd in voor een gezellig praatje!

Gymdagen
Onze gymdagen zijn ook nu weer op maandag en
donderdag. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren)
hun gymkleren en gymschoenen altijd bij zich hebben?

Lestijden
Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. De
inspectie verplicht ons deze tijd effectief te gebruiken
voor de leerstof. Dit houdt in dat wij om half 9 dienen
te beginnen met onze lessen en pas om 2 uur mogen
stoppen. Het opruimen, jassen aantrekken en naar
buiten gaan hoort dus ná 14.00 uur te gebeuren.
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Ik ben Anouk Feenstra, de juf van groep 1/2b.
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als juf aan de
Hogeschool Rotterdam. Zelf kom ik uit Bergen op
Zoom. Ik sta met veel plezier voor de klas op
Parelmoer.
Lestijden
Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. De
inspectie verplicht ons deze tijd effectief te gebruiken
voor de leerstof. Dit houdt in dat wij om half 9 dienen
te beginnen met onze lessen en pas om 2 uur mogen
stoppen. Het opruimen, jassen aantrekken en naar
buiten gaan hoort dus ná 14.00 uur te gebeuren.
Luizencontrole
Bij de eerste controle van het nieuwe schooljaar waren
alle kinderen luisvrij! Hartstikke fijn.
Blijft u wel controleren?
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