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Weer Gestart
Afgelopen maandag stonden de kinderen te trappelen om de school weer
in te mogen. Ze hadden er weer zin in; met elkaar aan de slag om heel veel
te leren en natuurlijk ook veel plezier met elkaar te beleven.
Dit gold niet alleen voor de leerlingen, ook de teamleden konden niet wachten om de kinderen te ontvangen voor het nieuwe schooljaar.
Met elkaar gaan we er ook dit jaar weer
iets moois van maken!!!

Nieuwe collega’s
In de personele invulling trof u voor de vakantie al de namen aan van twee nieuwe
leerkrachten, Esther van Belle en Amy Dirks..
Mei. Ons team kent nog enkele andere
nieuwe gezichten. Hacer Bektas en Marijke
Zijm nemen de zorg voor groep 7a voor hun
rekening. In de komende nieuwsbrieven
zullen zij zich aan u voorstellen.

ICT-problemen??!!??!!??
Al langere tijd zijn er problemen met de
email adressen van de school. Er is in de
vakantie geprobeerd de problemen op te
lossen, maar helaas is dat de mensen die
er verstand van hebben niet helemaal gelukt. Heel lastig; het is erg belangrijk erop
aan te kunnen, dat mails die verstuurd zijn
ook daadwerkelijk aankomen en we willen
er ook zeker van kunnen zijn, dat we alle
mails ontvangen, die door ouders naar school gestuurd worden.
Uiteindelijk is er voor een rigoureuze oplossing gekozen. Elke groep heeft een
nieuw mailadres gekregen. Verderop in deze nieuwsbrief treft u een lijstje
met deze adressen aan. Als we voortaan deze adressen gebruiken, kunnen
we er weer op vertrouwen dat de berichten aankomen.

Bijgewerkte Website

CBS De Parel
Sleedoorn 40
3171PN Poortugaal
010-5015016
info.parel@scpoalbrandswaard.nl

Ook aan de website wordt hard gewerkt. Niet dat die er heel anders uit
gaat zien; nee er wordt voor gezorgd, dat de inhoud weer helemaal klopt
met de huidige situatie. Zo zijn de nieuwe mailadressen al doorgevoerd, is
het vakantierooster voor dit schooljaar gepubliceerd en zijn de namen van
de teamleden up-to-date gebracht.
De werkzaamheden aan de website
zijn zeker nog niet afgerond; er staat zo
veel informatie op, dat het enige tijd
nodig heeft om alle items door te nemen. In de komende nieuwsbrieven
wordt u op de hoogte gehouden van
de vorderingen.

Ouder-Kind-Avond
Zo langzamerhand mag het een traditie genoemd worden: de ouderkind-avond op De Parel. Aanstaande dinsdag is het alweer zo ver. Dan
staat die avond voor alle ouders van de groepen 1 t/m 7 gepland. U krijgt
een afwisselend programma voorgeschoteld, waarin u als ouders veel te
weten kunt komen over het reilen en zeilen bij uw kind in de klas. De kinderen vertellen hun ouders zelf over hoe het er in de klas aan toe gaat.
Ook de leerkracht zal u enige informatie verstrekken. Om ervoor te zorgen
dat u in meerdere groepen een kijkje kunt nemen, is daarvoor een rooster gemaakt. Dat rooster staat hieronder. De planning proberen we exact aan te houden, zodat u in de gelegenheid bent om in de klas van
al uw kinderen een kijkje te nemen. En door de strakke planning proberen we ook de eindtijd te halen,
waardoor het voor de kinderen ook niet al te laat wordt.
De ouders van de leerlingen van de groepen 8 zijn uitgenodigd voor een aparte informatieavond, waarin

Rooster

de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat.

Tijden

Groepen

18.30-18.45 uur

Groep 1/2a, 1/2b

18.47-19.02 uur

Groep 3a, 3b

19.04-19.19 uur

Groep 4

19.21-19.36 uur

Groep 5

19.38-19.53 uur

Groep 6a, 6b

19.55-20.10 uur

Groep 7a, 7b

Ouder-Kind-Gesprekken
Vanaf maandag 16 september starten we weer met de Ouder-Kind-Gesprekken op school. Doel van deze gesprekken is om elkaar beter te leren kennen en doelstellingen voor dit schooljaar te bespreken.
Vanaf groep 4 verwachten wij dat de kinderen meekomen. Ter voorbereiding op dit gesprek willen wij u
vragen het formulier in te vullen dat bij deze nieuwsbrief is meegestuurd. Wilt u dit formulier uiterlijk donderdag 19 september inleveren (bij voorkeur digitaal) bij de leerkracht van uw kind, zodat hij/zij zich ook
goed kan voorbereiden op het gesprek?

Digitaal intekenen
Vanaf vrijdagmiddag 13 september kunt u zich
via Parro digitaal opgeven voor het Ouder-Kind
-Gesprek. U ontvangt van de leerkracht van uw
kind via Parro een berichtje. De leerkracht geeft
aan wanneer hij/zij beschikbaar is en u kunt
dan intekenen op de dag/tijd waarop u (met
uw kind) wilt komen.
Wij willen u erop wijzen, dat wij graag alle ouders willen spreken. Als u op geen van de voorgestelde dagen kunt, neem dan even contact op met de leerkracht. Samen zoeken we dan naar een oplossing.
Bijlage: Formulier Voorbereiding Ouder-kind-gesprek. Graag digitaal inleveren uiterlijk donderdag 19 september

Nieuwe mailadressen:
Via de mailadressen hieronder kunt u rechtstreeks contact opnemen met de leerkracht(en) van uw
kind(-eren). Via deze adressen kunt u uw kind ook ziekmelden.

groep

mailadres

leerkracht(en)

1/2a

groep12a.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Dieuwke en juf Kitty

1/2b

groep12b.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Henny en juf Cora

3a

groep3a.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Liesbeth en juf Karen

3b

groep3b.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Alexandra en juf Cora

4

groep4.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Titia en juf Vinanti

5

groep5.parel@scpo-albrandswaard.nl

meester Leon en juf Astrid

6a

groep6a.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Nikki

6b

groep6b.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Jessica en juf Amy

7a

groep7a.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Hacer en juf Marijke

7b

groep7b.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Jessica en juf Esther

8a

groep8a.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Denise en juf Jessica

8b

groep8b.parel@scpo-albrandswaard.nl

juf Rita en juf Elsa

Planning 2019 — 2020
Ook dit schooljaar kunt u rekenen op de traditionele “Parel-kalender”. Om
u een zo actueel mogelijke planning voor het nieuwe schooljaar te geven,
wordt nu de laatste hand aan de kalender gelegd. Zodra de kalenders de
van de drukkerij op school zijn gearriveerd, krijgt u de kalender aangeboden.
De laatste hand leggen in de eerste week van het nieuwe schooljaar is
een bewuste keuze geweest. Daarmee denken we het aantal benodigde
wijzigingen na de verschijning tot een minimum te beperken. Mocht u nu
al op zoek zijn naar een specifieke activiteit, dan kunt u al wel in het ouderportal terecht.

Typeles volgen???? Dat kan!!!!
Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid om typlessen te volgen. Gigkids verzorgt dit jaar de typecursus, waar de leerlingen van de groepen 7 en 8 aan kunnen deelnemen.
Meer informatie staat in één van de bijlagen die u bij deze
nieuwsbrief ontvangt. Mocht u willen inschrijven, dan kan
dat met het bijgevoegde inschrijfformulier.

Kalender

Kalender

Ouder-Kind-Avond

groep 1 tot en met 7

Info avond groep 8

oudergesprekken

groepen 8

donderdag 12 september 2019

brugpiepertocht
Startdienst

groepen
8
alle groepen
(onder
schooltijd)

12 juli
woensdag
18 september 2019

afscheidsmusical

Schoolreizen

groepen 1 t/m 7
groep 8

dinsdag 10 september 2019

8 t/m 12 juli
15 juli

afscheidsmusical

groep 3 t/m 7— De Efteling
groep 1groep
en 2—
8 Plaswijck Park

dinsdag 24 september 2019
donderdag
26 september 2019
16 juli

oud papier
Ouder-Kind-gesprekken

alle groepen
alle groepen

18tot
julien met 27 september 2018
16

