Nieuwe leerlingen
Liz en Bernardo zijn nieuw in groep 1/2. Welkom
op Parelmoer en veel plezier bij ons op school.

Tips voor een veilige gymles:

Juf Sharon
Juf Sharon volgt sinds dit schooljaar de
gymopleiding en geeft regelmatig gymlessen aan
de midden- en bovenbouw. Voor haar opleiding
heeft zij videobeelden nodig. De beelden worden
alleen bekeken door juf Sharon en haar leerkracht.
Vervolgens worden de beelden verwijderd. Het
kan dus zijn dat uw zoon of dochter gefilmd wordt
tijdens de gymles. Vindt u dit een probleem, geef
dit dan aan bij de leerkracht van uw zoon of
dochter.
Gymspullen
Het komt regelmatig voor dat kinderen vergeten
hun gymspullen mee te nemen naar school. Tot nu
toe knepen we soms een oogje toe en lieten we
bijv. kinderen op blote voeten mee gymmen.
I.v.m. de veiligheid en de hygiëne gaan we hier
echter strenger op toezien. We hebben daarom
afgesproken dat leerlingen, die hun gymkleren
en/of gymschoenen niet mee hebben, niet mogen
meedoen met de gymles. De kinderen van groep 3
en 4 gaan wel mee naar de gymzaal. De leerlingen
van groep 5 t/m 8 krijgen werk mee om tijdens de
gymles te maken bij een collega in de klas.

Staking
Alle ouders/verzorgers hebben via digiDUIF een
brief ontvangen dat we vrijdag 15 maart gaan
staken. De school is die dag dicht.
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Regel van de week
In een eerdere nieuwsbrief berichtten wij u dat de
schoolregels een up date hebben gehad.
Om de kinderen hiermee nog meer vertrouwd te
maken, starten wij na de voorjaarsvakantie met
“De regel van de week.”
De eerste weken komen de volgende regels aan
bod:
- Iedereen voelt zich op zijn best, als
niemand wordt gepest.
- Netjes vragen of je iets mag lenen, dan
krijg je geen problemen.
In nieuwsbrief 14 maken we de volgende twee
regels bekend.

Voorjaarsvakantie
De vakantie is van 4 t/m 8 maart. Maandag 11
maart worden de kinderen weer op school
verwacht.

We wensen iedereen een fijne
vakantie.
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