Nieuwe leerling
Kyana is nieuw in groep 1.
Welkom bij ons op school. We wensen je een fijne
schooltijd.
Nieuwe stagiaire in groep 3
Mijn naam is Eva Bijl, 18 jaar en ik kom dit
schooljaar op OBS Parelmoer stage lopen.
Mijn hobby’s zijn paardrijden, lezen en tennissen.
Ik loop stage in groep 3 en ben er op de maandag
en dinsdag. Na een half jaar zal ik er ook op de
woensdag zijn. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de
opleiding onderwijsassistent. Ik hoop dan ook dit
jaar mijn diploma te behalen. Daarna wil ik de
PABO gaan doen, zodat ik juf kan worden. Ik hoop
op een leuk schooljaar op OBS Parelmoer!

Bezoek museum en oesterputten
Vorige week brachten de leerlingen van groep 3
t/m 7 een bezoek aan het Oosterscheldemuseum.
Hier werd verteld over de oude stad Reimerswaal,
die in een ver verleden, na Middelburg en
Vlissingen, de 3e belangrijkste stad van Zeeland
was. Ook werd de oester- en mosselcultuur
belicht.
De groepen 5 t/m 7 gingen ook nog naar de
oesterputten, waar zij nog meer informatie kregen
over de cultuur waarmee Yerseke bekend is
geworden.
Het was voor allen een leerzame ochtend.
Dank aan de ouders/verzorgers die meegingen om
de groepen te begeleiden!
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Lekkende bekers
Het is fijn dat de kinderen een beker mee naar
school nemen i.p.v. een pakje. Om te voorkomen
dat de beker in de tas lekt, kunt u hem meegeven
met een plastic zakje erom heen.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse zal plaats vinden van 20 t/m
23 mei 2019.
Noteert u het op de kalender?

Gezonde School
Parelmoer heeft opnieuw een vignet “Gezonde
School” behaald. Naast het predicaat
“Welbevinden” is nu ook het vignet “Voeding”
toegekend.
Nieuwe stagiaire
Beste ouders, verzorgers,
Sommigen kennen mij misschien al als de moeder
van Vienna en/of als dans juf op school. Mijn
naam is Wendy van Langeveld en ik wil graag het
werken met kinderen gaan uitbreiden. Daarom zal
ik naast mijn werkzaamheden als begeleider op
een zorgboerderij en dans juf nu ook op
vrijdagochtend stage lopen op OBS Parelmoer. Ik
ben begonnen met een 2-jarige HBO opleiding
Pedagogisch Professional Kind en Educatie aan de
HZ in Vlissingen. Een ontzettend leuke en
leerzame opleiding met theoretische kennis, die ik
in de praktijk op de zorgboerderij en op OBS
Parelmoer zal gaan toepassen. Ik kijk uit naar een
leerzame en plezierige tijd.
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Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema 'Vriendschap'. Wij gaan de
volgende activiteiten doen tijdens de
Kinderboekenweek:
- Woensdag 3 oktober komen opa's en oma's
voorlezen in groep 1 t/m 5.
- Vrijdag 5 en 12 oktober is het maatjeslezen voor
de hele school. De oudere kinderen lezen dan de
jongere kinderen voor.
- Dinsdag 9 oktober lezen de kinderen van groep
6, 7 en 8 voor aan de kleuters en peuters.
- De kinderen van groep 3 en 4 brengen een
bezoekje aan de bibliotheek in Moerzicht.

Spaar mee voor de schoolbieb
Net als vorig jaar heeft de Bruna een actie voor
scholen om hun bieb aan te vullen.
Hoe werkt de aktie?
Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna
winkel en leveren de kassabon(nen) in op school.
De school verzamelt alle kassabonnen van
aankopen, gedaan tijdens de actieperiode (De
Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober 2018).
De school mag t/m 15 december 2018 voor 20%
van het totale kassabonbedrag nieuwe
kinderboeken uitzoeken bij een Bruna winkel.

Kennismakingsgesprekken
Voor het eerst mochten de kinderen aanwezig zijn
bij de gesprekken. Het was even wennen, maar
ouders en kinderen spraken hun waardering uit en
dat was plezierig om te horen.
Jantje Beton
Deze week hebben we bericht gekregen van de
Jantje Betonloterij. Er zijn 290 loten verkocht. Dit
zorgde voor een totaalopbrengst van 870 euro. De
helft hiervan is voor Parelmoer. Er zal binnenkort
435 euro aan school worden overgemaakt.
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