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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand maart.
Onderbouw
Vijf Broden En Twee Vissen
Vijfduizend mensen waren
Aan 't luisteren naar de Heer
Maar op de derde avond
Was er geen eten meer

Ja, Jezus deed een wonder
Want Hij heeft alle macht
Maar denk eens aan die jongen
Die het bij Jezus bracht

Er was nog wel een jongen
Die iets te eten had
Hij gaf het aan de Here
Het was zijn hele schat

Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Het was zijn hele schat
Zou jij ze kunnen missen
Als jij niets anders had

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=U65rKhxOf1g
Staat op: Kom en zie, Een boom vol liedjes (deel 1)

De bovenbouw
Iets van alle dieren
Je kunt zo stil zijn als een muis
En zo bang zijn als een wezel
Je kunt trots zijn als een pauw
En zo koppig als een ezel
Je kunt vrij zijn als een vogel
En zo zacht zijn als eenden dons
Want iets van alle dieren vind je weer terug

En dat valt ook te begrijpen
Omdat God die alles schiep
Na de dieren ook de mensen
Op een dag tot leven riep
Daarom is er tussen mens en dier
Een hele nauwe band
Omdat ze zijn geschapen
Geschapen door Zijn hand.

Je kunt zo slim zijn als een vos
En zo ijverig als mieren
Je kunt trouw zijn als een hond
Zo geduldig als de gieren
Je kunt vechten als een tijger
En zo glad zijn als een aal
Want iets van alle dieren vind je in ons
allemaal

Je kunt zo wijs zijn als een uil
En zo volgzaam als de schapen
Je kunt sterk zijn als een beer
Je kunt als een os gaan slapen
Je kunt dansen als een vlinder
Zingen als een nachtegaal
Want iets van alle dieren vind je in ons
allemaal

Refrein
Refrein
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ
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Collega’s
Op 8 maart jl is de vader van juf Gerrike overleden. We leven mee met juf Gerrike en haar man en
wensen haar veel sterkte toe.
Bericht vanuit het bestuur van De Stroming.
Via dit bericht in de nieuwsbrieven van de scholen willen wij als bestuur de ouders, leerkrachten en
leerlingen op de hoogte houden van de onderwerpen waar we binnen onze vereniging aan werken.
Op donderdag 26 januari hebben de directeuren, algemeen directeur en het algemeen bestuur, zoals
elk jaar, een avond samen rond de tafel gezeten. Op de agenda stonden twee punten.
Als eerste hebben we het gebruik van de tablets geëvalueerd. Hieronder leest u een aantal punten
die genoemd zijn:
• Het is de wens van de directeuren om in de toekomst meer tablets aan te schaffen, zodat meer
leerlingen tegelijkertijd hiermee kunnen werken.
• Het verder invoeren zal op een tempo gebeuren dat bij de scholen en bij de leerkrachten past.
• Er zijn lesmethoden beschikbaar voor de tablets die de leerlingen helpen met het aanbieden van
onderwijs op maat en die de leerkrachten snel inzicht kunnen geven in de prestaties van de
leerlingen.
• Een leerling wordt niet slimmer door het gebruik van een tablet. Maar bij het juist inzetten kan
het de leerkracht en de leerling helpen.
Het tweede punt op de agenda was het strategisch personeelsbeleid. We hebben nagedacht over het
vraagstuk: wat wordt er van ons personeel verwacht en hoe kunnen we zorgen dat de leerkrachten
aan deze verwachting voldoen. De belangrijkste punten uit de discussies worden als input
meegenomen voor het uitwerken van het strategisch personeelsbeleid.
We praten vaak over kwaliteit in het onderwijs en we realiseren ons dat een heel belangrijke bijdrage
voor deze kwaliteit wordt geleverd door ons personeel.
Tot zo ver dit bericht vanuit het bestuur.
Met vriendelijke groet, Robert Hartman voorzitter.
Goede Vrijdag en Paasviering – een vooraankondiging
Op donderdag 13 april a.s. vieren de groepen 6 t/m 8 Pasen in de Hervormde Kerk te Giessen. De
viering begint om 11.00 uur in de kerk. Na de Paasviering gaan de kinderen naar school terug voor
een lunch in de klas. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de viering bij te
wonen. De groepen 1 t/m 5 in Rijswijk vieren Pasen in de klas en genieten daarna ook van een
heerlijke maaltijd. Op deze dag zijn alle leerlingen om 14.00 uur uit.
Lente: buiten en binnen
Buiten is het duidelijk merkbaar dat de lente er aan komt. Het
wordt al voelbaar warmer, de sneeuwklokjes, narcissen en andere
bloemen bloeien uitbundig, de vogels fluiten hun hoogste lied.
Heerlijk. In de school is het ook te zien dat de lente is
aangebroken. Enthousiaste ouders hebben zowel locatie Rijswijk
als locatie Giessen prachtig versierd. Hartelijk bedankt!

Locatie Giessen:
Locatie Rijswijk:

Tweezalmenstraat 5, 4283 HC Giessen
Postbus 6, 4284 ZG Rijswijk
Enghweg 1, 4284 EM Rijswijk
Postbus 11, 4284 ZG Rijswijk

0183 – 441730
directie@cbsdeparel.net
0183 – 441983
www.cbsdeparel.net
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Benoeming
Het bestuur van ‘De Stroming’ heeft op advies van de Benoemingsadvies commissie aan mij gevraagd
of ik de komende jaren directeur van ‘De Parel’ wil zijn. Ik heb daarop positief gereageerd. Dat
betekent concreet dat ik vanaf 1 maart jongstleden voor 3 dagen per week officieel directeur van ‘De
Parel’ ben en dat de ‘a.i.-toevoeging’ niet meer bestaat. Ik vind het fijn om de komende jaren actief
te kunnen zijn binnen en voor de school. Dank voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen
jaren. Ik zie uit naar een constructieve voortzetting van de samenwerking. Met vriendelijke groeten,
Gert Wim Sterk
Sportcoach - fittest
Eerder dit schooljaar heeft sportcoach Mark een fittest gedaan met de groepen 3 t/m 8. Op dinsdag
21 maart komt er een tweede fittest aan, deze keer voor alle groepen! Deze fittest krijgt een andere
invulling dan de eerste fittest. Tijdens deze tweede fittest gaat Mark een soort spelshow spelen.
Tijdens deze spelshow strijden alle klassen tegen elkaar in verschillende opdrachten die alles te
maken hebben met sport en bewegen in combinatie met voeding, want hoelang moet je
bijvoorbeeld sporten om een zakje chips te verbranden en hoeveel vet mag je op een dag eten?
De groepen 5 t/m 8 doen deze fittest van 9.30 - 11.30 uur in de sporthal.
De groepen 1 t/m 4 hebben deze fittest van 13.00 - 15.00 uur in de sporthal. We willen u vragen om
uw zoon/dochter deze middag om 13.00 uur bij de sporthal (de deur waar het zwembad was) te
brengen en hem/haar om 15.00 uur ook weer op te halen.
Leerlingen die overblijven kunnen met de leerkrachten naar de sporthal lopen.
Groep 3b zal in de ochtend bij groep 4a les krijgen.
Is de gymtas van uw zoon/dochter op school? Denkt u er dan aan om deze mee naar huis te laten
brengen.
Skeelers
Er is een aantal leerlingen dat met skeelers naar school komt en daarmee ook in de school skeelert.
Dat brengt schade aan de vloerbedekking en dat is jammer. Binnen het team is besloten dat de
leerlingen alleen op vrijdag op de skeelers mogen komen en dat de skeelers bij de deur uitgetrokken
moet worden. Wilt u als ouder dit met uw kind(eren) bespreken. Deze regel geldt vanaf maandag 20
maart.
Vriendenboekje
Op dit moment zijn er binnen de school veel vrienden-en vriendinnenboekjes in omloop. Ook wordt
aan de groepsleerkracht gevraagd hierin te schrijven. In overleg met elkaar is besloten dat de
groepsleerkrachten dat niet meer gaan doen, omdat de leerkrachten geen vriend(in) zijn van de
leerlingen en het invullen van een groot aantal van deze boekjes erg veel tijd in beslag neemt. Tevens
vragen we u het wisselen van deze boekjes buiten school te laten plaats vinden. Wij kunnen geen
verantwoordelijkheid nemen over de boekjes.
MR vergadering
In de jaarkalender staat op maandag 20 maart een MR vergadering gepland. Die vergadering is
doorgeschoven naar dinsdag 4 april a.s.

Locatie Giessen:
Locatie Rijswijk:

Tweezalmenstraat 5, 4283 HC Giessen
Postbus 6, 4284 ZG Rijswijk
Enghweg 1, 4284 EM Rijswijk
Postbus 11, 4284 ZG Rijswijk

0183 – 441730
directie@cbsdeparel.net
0183 – 441983
www.cbsdeparel.net
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Boek van de week
In de maand maart staat ‘Boek van de week’ centraal.
‘Boek van de week’ zorgt ervoor dat de kinderen nieuwsgierig worden naar
het boek en ze in aanraking komen met nieuwe boeken.
Door bijvoorbeeld een boek te kiezen uit een serie zullen de kinderen ook
de andere boeken willen gaan lezen. Bij een onbekende schrijver zullen zij
nieuwsgierig worden naar de schrijver en zullen ze andere boeken van de
schrijver ook willen lezen.
Elke week zal er een boek centraal staan. De leerkracht kiest zelf een boek
dat die week centraal staat. Aan het begin van de week wordt het boek
geïntroduceerd door de achterkant van het boek voor te lezen, of bij de
kleuters kort het verhaal te vertellen.
Vervolgens wordt er informatie over de schrijver gegeven. Wie is de schrijver? Wat voor soort
boeken schrijft hij/zij? Hoort het boek bij een serie?
Het boek wordt uiteindelijk op een centrale plek in de klas gezet. De kinderen kunnen dan in het
boek bladeren en op een lijst noteren wat zij ervan vinden.
Data
29-03: schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8
03-04: groep 8 op bezoek Kamp Vught
04-04: in deze week komt een nieuwsbrief uit
05-04: inloop Giessen
07-04: speelgoedmorgen groep 1-2
12-04: inloop Rijswijk
13-04: Paasvieringen: locatie Giessen: in de kerk en locatie Rijswijk: in school
13-04: continurooster tot 14.00 uur
14-04: Goede Vrijdag: leerlingen vrij
17-04: 2e Paasdag: leerlingen vrij
18-04 tm 20-04: centrale eindtoets groep 8
21-04: koningsspelen
24-04 tm 28-04: meivakantie
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