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‘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 november
Guus
Sarah
Thomas
Julotte
Hugo
Suus
Jort

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

Lance
Ties
Boris
Otis
Ise

groep 7-8
groep 7-8
Bengels
Bengels
Kanjers

Belangrijke data
29 oktober
3 november
4 november
6-13 november
9-13 november
17 november
18 november
20 november
24 november
25 november
29 november

Dodehoekles leerjaar 7 en 8
Controle fietsverlichting
Oudergesprekken (digitaal)
Oudergesprekken (digitaal)
Week van mediawijsheid
Kunstweek
Leerlingenraad
Studiedag
Circuit
Pietenavond gaat niet door
Volgende nieuwsbrief
Open Podium gaat niet door

Update schoolbeleid Corona
Vlak voor de vakantie hebben we middels een persconferentie nieuwe maatregelen vanuit de overheid
opgelegd gekregen. Ons bestuur (Eenbes basisonderwijs) heeft aan de hand van deze maatregelen gekeken wat
dit betekent voor de scholen, waaronder De Parel. Voor u de belangrijkste zaken op een rij;


De oudergesprekken vinden digitaal plaats. U hebt hiervoor al een uitnodiging ontvangen van
Schoolgesprek via de mail.







De inzet van hulpouders binnen de school is een complex geheel; wie wel, wie niet? Ouders die in de
school komen om te ondersteunen in ons onderwijs, zijn welkom in de school.
Het dragen van mondkapjes voor elke externe (van buiten de
school, dus ook u als ouder) die de school bezoekt is (nog) niet
verplicht, maar wordt ook bij ons op school dringend geadviseerd.
Ik vraag u dan ook met klem om, voor uw veiligheid en die van de
kinderen en van ons, hier gehoor aan te geven als u voor een
afspraak de school betreed. Het dragen van mondkapjes voor het
team valt hier buiten en daar is bewust voor gekozen; het is niet
werkbaar om elke keer als je je lokaal verlaat een mondkapje op te
zetten (denk aan begeleiding leerlingen op de gang, halen van
materialen, kopiëren, etc.). Daarnaast is de mimiek van de
leerkrachten ontzettend belangrijk in het contact met de kinderen. Voor vervangers in het primaire
proces (lesgevende taken) geldt dit dringend advies ook niet.
Het organiseren van activiteiten buiten de reguliere schooltijden is niet toegestaan. Dit betekent dat de
Pietenavond in de avond van 24 november niet door kan gaan. Ook de Kerstviering in de avond van 17
december zal een andere invulling krijgen onder schooltijd. We houden u hiervan op de hoogte.
Als laatste krijgt het advies om zoveel mogelijk thuis te werken een steeds verplichter karakter. Dat
geldt dan voor het personeel buiten de leerkrachten die hun werk thuis zouden kunnen doen,
waaronder ikzelf. Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik fysiek op school aanwezig. Op dinsdag en
donderdag ben ik via mail en telefoon bereikbaar.

Ik wil hierbij wel graag benadrukken dat we het contact met ouders erg belangrijk vinden en de inzet van
alle hulpouders ontzettend waarderen. Zodra de situatie het toelaat ontvangen we u graag weer in school.
Voor nu blijf gezond!

Fietsverlichtingscontrole
Op dinsdag 3 november is de jaarlijkse fietscontrole voor leerlingen uit
de leerjaren 3-8. Op deze dag mogen alle leerlingen uit de leerjaren 3-8
met de fiets naar school komen. Per groep wordt aangegeven waar de
fietsen geparkeerd moeten worden op die dag.
De fietsverlichting moet voldoen aan een aantal eisen om goedgekeurd
te worden;
· Koplamp, moet wit of geel licht naar voren stralen
· Een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp
· Achterlicht straalt rood licht naar achteren
· Rode reflector aan de achterzijde van de fiets
· Witte of gele reflectoren in de wielen of band
· Gele of oranje reflector in de beide trappers
· Losse lampjes, aan een elastiekje aan stuur of bagagedrager, mogen niet
Wij hopen dat alle kinderen op de geplande verlichtingscontrole met de fiets naar school komen en dat de
fietsverlichting thuis al is gecontroleerd.

Corona
In verband met de coronamaatregelen hebben wij enkele
maatregelen moeten nemen.
- Wij houden 1,5 meter afstand van de kinderen, daarom zullen wij
vragen of de kinderen zelf de verlichting aanzetten. Bij de groepen 3
en 4 zullen wij, uiteraard, indien nodig de kinderen helpen.
- Wij dragen mondmaskers
- Na controle mogen de kinderen zelf hun gadget als beloning
meenemen
(Wil jij ook zo’n gave spuitbus met sjablonen? Ga naar anwb.nl/fietsverlichtingsactie en vraag jouw gratis pakket
aan! Zo maken we Heeze met z’n allen een stuk veiliger!)

Week van de mediawijsheid voor groep 6-7 en 7-8
Groep 6-7 en groep 7-8 doen binnenkort mee aan MediaMasters! in
de week van de mediawijsheid.
Heb je vandaag een sms gestuurd, door je tijdlijn gescrold, televisie
gekeken of een tablet gebruikt? (Digitale) media spelen een
belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van onze kinderen.
Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de Week van de
Mediawijsheid (6 tot en met 13 november) besteden wij extra aandacht aan mediawijsheid, en het spelen van
de serious game MediaMasters is daar onderdeel van. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en
de gevaren van media. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en
nepnieuws.
Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd om de
hoofdrolspelers in de game “Jonge Uitvinders: the battle” te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis
ThemaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. De klas die de meeste punten
(‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen, en wint mooie prijzen. Iedere
leerling ontvangt na afloop een MediaMasters-certificaat van deelname. Kijk voor meer informatie op de
website van MediaMasters: www.mediamasters.nl.

Kunstweek 9-13 november

Notulen leerlingenraad
Vrijdag 9 oktober 2020
Aanvang: 11.00u
Aanwezig: Ghaith, Ilaya, Sara, Fay, Dex, Anouk, Willem, Luuk en juf Simone

Afspraken in de leerlingenraad
Goed naar elkaar luisteren
Om de beurt praten
Taart op de laatste vergadering

Wat willen jullie dit jaar bereiken met leerlingenraad?
Fietsenstalling aanpassen
Boekenmaakkamer op school
Hockeyspullen en veld/kunstgras
Beter afval scheiden buiten en binnen

Hoe gaat zijn we gestart in het nieuwe schooljaar? Nieuwe groepen, nieuwe juffen?
5/6 rustig begonnen, veel kinderen naast een vriendje, klas mooi opgeruimd, juffen anders, afspraken hetzelfde,
vaak een spelletje
6/7 rustig begonnen, goede uitleg en veel leuke dingen
7/8 wennen aan nieuwe groep en nieuwe juf (sommige dingen gaan anders), meer gericht op VO en we lezen
veel na de pauze om rustig te kunnen starten. Krullensysteem werkt goed.

Nog beter afval scheiden
Milieuhoek beter inrichten op de speelplaats en in de groepen vertellen hoe het afval te scheiden.

Fietsenstalling
Komt op de volgende vergadering

Van de MR
Juf Wieteke is begonnen als nieuw personeelslid in de medezeggenschapsraad van De Parel. Zij heeft de rol van
juf Henriëtte overgenomen.
Juf Henriëtte bedankt voor de vele jaren in de MR!
Op de website vindt u de jaarplanning van de MR.
MR De Parel

Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u een zoon of dochter van 3 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 3 jaar? Dan is dit het moment hem
of haar in te schrijven op de basisschool. Neem contact op met directeur Simone van
Roosendaal voor meer informatie. simone.vanroosendaal@eenbes.nl of 040-2240059

Natuurouders
De eerste buitenactiviteit met de natuurouders was zeer geslaagd!
Groep 1-2 was enthousiast in de weer met
het zoeken van spullen voor in hun
kabouterdorp en groep 2-3 heeft met
spullen uit het bos mooie gelukshangers
gemaakt.
We kijken al uit naar volgende activiteit!
Wilt u als ouder hierbij ondersteunen?
Graag! Meld u bij juf Simone voor
informatie

RABO ClubSupport 2020
Bedankt iedereen voor jullie stemmen voor onze oudervereniging. We zijn erg
benieuwd naar de opbrengst!

Nieuws van buiten
Hoezo, geen wifi?!
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. En
ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet meer met alles
meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin?
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd &
Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze online
doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan
hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep
of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?

