16 december 2020 – nummer 5
‘Stralend en vol vertrouwen, samen het beste uit onszelf en anderen halen.’

Bezoek onze website www.kindcentrumdeparel.nl voor het laatste nieuws.
Met eenvoudige links komt u snel bij de mooiste foto's en filmpjes van uw kind.

Jarig in januari
Fleur
Melody
Luuk
Wasseem
Tygo
Amir
Sam

groep 5-6
groep 6-7
groep 5-6
groep 3-4
groep 1-2
groep 3-4
groep 2-3

Hugo
Tasneem
Mohammed
Arend
Jorn
Xavi
Fien

groep 5-6
groep 1-2
groep 5-6
groep 7-8
Bengels
Kanjers
Bengels

Belangrijke data
19 december- 3 januari
4 januari
18 januari
22 januari
27 januari

Kerstvakantie
Start thuisonderwijs op afstand
We mogen (hopelijk) weer naar school
Circuit
Volgende nieuwsbrief

Bedankt!
Beste ouders, verzorgers,
Het afgelopen jaar is een jaar geweest zoals we dat vooraf niet hadden kunnen bedenken. Voor groot en klein is
het een jaar geweest vol nieuwe ervaringen; niemand van ons heeft eerder meegemaakt dat de school voor een
aantal weken dicht is gegaan en nu maken we het zelfs voor de tweede keer mee.
We hebben samen, groot en klein veel flexibiliteit moeten tonen dit jaar en dat is ons gelukt. Er is hard gewerkt
door kinderen, ouders en medewerkers; thuisonderwijs op afstand, halve klassen naar school en gelukkig
uiteindelijk weer allemaal samen naar school. Het is een jaar geweest dat we door Corona nooit zullen vergeten.
Het is ook een jaar geweest waarin we met elkaar veel nieuwe dingen hebben geleerd en mogen ervaren; op
afstand onderwijs verzorgen, werken met Teams, als ouders onderwijs geven, YouTube filmpjes maken en zo
kan ik nog wel even doorgaan.
We zijn nog nooit zo blij geweest toen we weer naar school mochten met z’n allen.

Samen hebben we ons best gedaan om ons goed aan de richtlijnen te houden, zodat we fijn naar school konden
blijven gaan. Helaas hebben we dinsdag eerder dan we gedacht hadden onze leerlingen uitgezwaaid voor de
laatste keer dit jaar. Dat voelde heel raar zo ineens voor ons allemaal.
We gaan het nieuwe jaar starten met thuisonderwijs op afstand, we zijn er weer
klaar voor.
Maar eerst gaan we genieten van de kerstvakantie!
Maar niet voordat ik u namens ons hele team bedankt heb voor uw inzet als
thuisleerkracht, uw begrip, het meedenken, alle hulp in en buiten school op
welke manier dan ook, uw opbouwende feedback en de complimenten die we
kregen het afgelopen jaar. Bedankt daarvoor!
Ik wens u namens ons hele team een hele fijne kerst, geniet van elkaar, blijf
gezond en tot volgend jaar!
Simone van Roosendaal

Notulen leerlingenraad
Dinsdag 17 november 2020
Aanvang: 11.00u
Aanwezig: Willem, Luuk, Dex. Sara, Anouk, Fay, Ilaya, Ghaith en juf Simone
Waar moeten we het over hebben?
Nog beter afval scheiden in de groepen.
Het afval op de speelplaats wordt beter opgeruimd en gescheiden.
Voor de groepen komen er afwasbakken waarin tijdens de pauze GFT verzameld kan worden. De hulpjes zorgen
ervoor dat na de pauze het afval in de grote GFT-bak wordt gegooid.
Bibliotheek
We hebben een lijst gemaakt van boeken die we graag nog in de bibliotheek erbij willen.
We hebben afgesproken dat we boeken gaan promoten door een “Schrijver van de maand” te benoemen. Iedere
maand halen we de boeken van deze schrijver uit de bibliotheek en stellen deze ten toon in de school.
Fietsenstalling
We hebben hier kort over gesproken. We gaan binnenkort tellen hoeveel tienerfietsen er staan en hoeveel
kleinere fietsen en in de volgende vergadering gaan we verder nadenken hoe we de fietsenstalling goed in
kunnen richten.

Pushbericht basisschoolapp
Om niks in de communicatie vanuit school te missen is het handig om in de basisschoolapp het versturen van
pushberichten toe te staan. U ontvangt dan kort een pushbericht dat er een bericht in uw persoonlijke inbox en
mail is gekomen. In de pushmelding vermelden we kort de titel van het bericht.
Regelmatig komt het voor dat we u in de ochtend berichten over een zieke leerkracht en over hoe de vervanging
wel of helaas soms ook niet geregeld is.
U zet de pushberichten aan door het tandwieltje linksboven in het scherm aan te klikken en vervolgens Herhaal
Onboarding. U kunt er dan voor kiezen om pushberichten toe te staan.

Norlandia
Het is de tijd van Sinterklaas en Kerstmis. De dagen zijn kort. De lampen gaan vroeg aan en overal om ons heen
proeven we de sfeer. Verlichting in de straten en liedjes thuis, op de radio en in de winkels. Ook de kinderen
zullen deze bijzondere tijd aanvoelen en in zich opnemen. Wij zorgen samen met de kinderen voor een gezellige
sfeer in de groep door te zingen, maken muziek met muziekinstrumenten,
dansen binnen en buiten op verschillende muziekstijlen.
Door muziek verbetert een kind zowel zijn grove als fijne motoriek. Dat doet hij
door bijvoorbeeld te leren trommelen met een stokken en daarbij verschil te
maken tussen hard getrommel en zacht
geroffel. Ook zal hij ontdekken wat hij precies
met zijn handen en voeten kan. Zo komt hij
erachter dat hij kan klappen en dansen op
muziek, waardoor zijn motoriek sterk verbetert.
Na de vakantie gaan we beginnen met het geweldige thema zon, maan en
sterren! Op reis met een raket naar een verre planeet. Op het eerste gezicht is
het niet echt dichtbij de belevingswereld van een peuter. Maar het is een
geweldig onderwerp om met kinderen over te hebben! Er is meer dan de
aarde waar wij op wonen. Met een raket kun je de ruimte in, wat is daar te
zien?
Hele fijne feestdagen toegewenst allemaal,
Liefs de medewerkers van Norlandia de Parel!

Nieuws van buiten

