Verslag van de MR

Onlangs is de MR (medezeggenschapsraad) voor
de 2e keer bij elkaar geweest en hebben we ons
jaarverslag van vorig schooljaar besproken. Dit
willen we graag met u delen. (zie bijlage)
We hebben het ook gehad over de manier waarop
de communicatie tussen school en ouders het
fijnst geregeld kan worden in deze coronaperiode.
Mocht u daar wat van vinden of een idee over
hebben, laat het dan weten via ons mailadres. Dit
mailadres staat in het jaarverslag.
We proberen weer na iedere vergadering een
korte samenvatting in de nieuwsbrief op te nemen
van wat we hebben besproken, zodat u ook weet
waar wij als MR mee bezig zijn.

Baby nieuws
Niet één maar twee juffen zijn in verwachting! Juf
Anouk verwacht haar eerste kindje begin mei en
zal eind maart met zwangerschapsverlof gaan. Juf
Elianne verwacht haar tweede kindje eind mei en
zal vanaf de meivakantie met zwangerschapsverlof
gaan.
Door de coronamaatregelen staat er in het
protocol dat er nu met 28 weken zwangerschap
ook afstand tot kinderen moet worden gehouden.
Hoe dit er dan uit zal zien wordt, na overleg met
de directie, besproken met de ouders van groep 12b en groep 7-8.

Vriendelijke groeten, MR obs Parelmoer
Traktaties
We krijgen regelmatig de vraag wat kinderen
mogen trakteren. In deze coronaperiode mogen
alleen reeds verpakte (gezonde) eetbare traktaties
uitgedeeld worden, dus niet iets wat u zelf
gebakken heeft. Ook zien we nu vaker een
kleinigheidje i.p.v. iets eetbaars, bijv. een mooie
pen, een leuk potlood of een notitieboekje.

Vrijwillige ouderbijdrage
We hebben van veel ouders inmiddels de
vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Mocht u de
ouderbijdrage nog willen overmaken, dan kan dat
op rekeningnummer NL54 RABO 0373 9077 96
t.n.v. Oudervereniging obs Parelmoer. De bijdrage
bedraagt €22,50 per leerling. Vermeldt u de naam
en groep van uw kind? Alvast bedankt!
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Sinterklaas
De afgelopen weken hebben vooral in het teken
gestaan van het sinterklaasfeest. Het begon al met
een spannende brief, die zijn komst aankondigde.
We keken samen naar het sinterklaasjournaal. We
mochten allemaal onze schoen zetten en daar zat
voor ieder kind een leuk cadeautje in. In alle
klassen werden pepernoten gebakken met hulp
van onze stagiaires. Wat rook het heerlijk in
school!
Graag willen we ook de oudervereniging hartelijk
bedanken voor hun hulp! Heel fijn dat we weer op
jullie konden rekenen.

Na een praatje en een grapje van de Sint gingen
alle kinderen dansen o.l.v. de Little doll dance
company. Sint was zó enthousiast dat hij ook een
dansje wilde doen met de kinderen. En daar
gingen we: van links…….naar rechts…….
Daarna gingen de groepen 1 t/m 4 met
begeleiders van groep 7/8 lekker klimmen en
klauteren in de gymzaal. Dat was een groot
succes!

En toen was het dan eindelijk zover: De dag dat
Sinterklaas een bezoekje bracht aan Parelmoer!
Gespannen gezichtjes in de gymzaal en een groot
gejuich toen Sint met zijn piet binnenkwam.

Groep 5/6 kreeg intussen een leuke hiphop les.
Mocht u dit weekend Sinterklaas vieren, dan
wensen wij u veel plezier!
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Kerstviering 17 december
De rode brief, die u onlangs heeft ontvangen,
bevat de info voor de komende kerstviering. Door
de coronamaatregelen ziet deze er dit jaar anders
uit.
De leerlingen worden gewoon van 8.30 tot 14.00
uur op school verwacht. De kinderen mogen in
kersttrui komen. De school en de oudervereniging
verzorgen een kerstontbijt in alle klassen.
Er zullen die dag ook workshops worden gegeven
en er worden kerststukjes gemaakt.

Nieuwsbrief
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u 8 januari
2021.
We hopen dat u een gezellige decembermaand
heeft.
We wensen u alvast fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling.

Vrijdag 18 december hebben de leerlingen
gewoon les van 8.30 tot 14.00 uur. Daarna begint
de kerstvakantie.
Op maandag 4 januari 2021 verwachten we alle
kinderen weer om 8.30 uur op school.
Luizenpluis
Woensdag 6 januari is het weer luizenpluis.
Schoolfoto’s
Vergeet u niet de gratis groepsfoto te bestellen?
Met de code kunt u inloggen en de foto’s bekijken
en bestellen. Uw betaling is rechtstreeks aan Foto
Koch. U krijgt de foto’s thuisgestuurd.
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