Nieuwsbrief
Pagina 1 van 6

Jaargang 2016 – 2017- nr. 12

06 april 2017

Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand april.
De Koning te rijk – projectlied Pasen
Refrein
Hij is de koning te rijk.
Jezus deelt uit van wat hij heeft
aan ieder die met hem leeft.
Want in zijn koninkrijk word je rijk
als je geeft.
Hij wandelt door de straten
en strooit rijkdom in het rond.
Wie ziek was en verlaten
maakt hij vrolijk en gezond.
Hij laat de mensen delen
in geluk en nieuwe hoop.
Zijn daden zijn juwelen
en hij loopt ermee te koop.

Refrein
De schatten van de hemel
zijn geen munten en geen goud.
Ze worden je gegeven
als je van de mensen houdt.
Want lachjes, mooie woorden,
een gebaar, een blik, een lied;
dat zijn de rijke sporen
die je van de hemel ziet.
Refrein

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=DMVE8SPEdso
Goede Vrijdag en Paasviering
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. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om
de viering bij te wonen. Na de Goede Vrijdag en Paasviering gaan de kinderen naar school terug voor
een lunch in de klas. De groepen 1 t/m 5 in Rijswijk vieren Goede Vrijdag en Pasen in de klas en
genieten daarna ook van een heerlijke maaltijd. Op deze dag zijn alle leerlingen om 14.00 uur uit.
Schoolzwemmen groep 3 en 4
In de eerste week van april wordt er tijdens de zwemles weer met kleding gezwommen. Groep 4b op
3 april; groep 3 en 4a op 6 april. Denkt u er aan om de juiste kleding en schoenen mee te geven? Het
is dan tevens een les waarbij de ouders welkom zijn om te komen kijken naar de vorderingen.
De volgende lessen met kleding zwemmen (géén kijkles...) zijn op 1 en 4 mei, 8 juni, 3 en 6 juli.
Koningsspelen 2017
Op vrijdag 21 april doen we mee met de Koningsspelen. De groepen 1 t/m 4 worden tussen 8.30-8.45
uur opgehaald met de bus en zullen rond 11.45 uur weer vertrekken vanuit Almkerk richting school.
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De groepen 5 t/m 8 worden tussen 12.30-12.45 uur opgehaald en rond 15.15 uur hopen we weer in
de bus te zitten richting Giessen en zijn dus iets later dan gewoonlijk bij school terug. De bustijden
zijn een indicatie en kunnen afwijken!
Alle leerlingen krijgen weer een shirt van de Koningsspelen, deze worden door de leerkrachten
uitgedeeld. De officiële uitnodiging krijgen ze binnenkort mee naar huis.
De leerlingen van groep 1 t/m 5 zijn om 8.15 uur op school en gaan lekker ontbijten met elkaar.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 blijven tussen de middag op school en krijgen een heerlijke lunch om
12.00 uur.
Groep 5 doet mee met het ontbijt en gaat om 11.45 uur naar huis! Het exacte tijdstip waarop ze
terug moeten zijn voor de bus wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Allemaal een sportieve dag toegewenst!
Taal en lezen – Bingo-lezen
Binnen de school is een ‘taal-leeswerkgroep’ actief die zich bezig houdt met verschillende acties om
de taal en het lezen te stimuleren. In verschillende nieuwsbrieven heeft daarover al iets gestaan.
Hieronder leest u de activiteit waarmee we in de maand april bezig zijn.
De maand april staat in het teken van bingo lezen.
Alle leerlingen hebben een bingokaart mee naar huis gekregen met daarop 25 leesopdrachten die ze
allemaal 10 minuten thuis uit moeten voeren. U kunt denken aan bijvoorbeeld 10 minuten lezen op
de bank, in je bed of met je voeten op tafel. Als de leerlingen een opdracht uit hebben gevoerd,
mogen ze het hokje inkleuren en weer verder gaan met de volgende. Aan het eind van de maand
april moeten alle kaarten vol zijn en weer mee naar school genomen worden. Natuurlijk zit er ook
een klein prijsje aan verbonden voor iedereen. Het zou fijn zijn als u als ouder thuis ook wat extra
aandacht zou willen besteden aan deze opdrachten.
Omdat we het erg leuk vinden om te zien hoe alle opdrachten uitgevoerd zijn, vragen we aan u als
ouder om van 3 opdrachten een foto te maken en deze als een soort van collage op een a4tje te
zetten en uit te printen, zodat we in de klas met alle kinderen kunnen kijken hoe origineel iedereen is
geweest!
Mocht printen thuis een probleem zijn, dan kunt u de foto’s op een usb stick meegeven aan uw kind.
Natuurlijk doen ook de kleuters mee aan het bingo lezen. De kaart voor de kleuters bestaat uit 16
opdrachten en daarbij is wat hulp van de ouders natuurlijk heel fijn.
We hopen weer op een heleboel leesplezier!
We hebben gemakshalve de bingokaart als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Nieuw: digitaal verzuimregister
Vanaf 1 april zijn alle basisscholen verplicht om over te stappen op een digitaal verzuimregister. Dit
houdt in dat het administratiesysteem van de school gekoppeld wordt aan het landelijke
verzuimregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor u als ouders goed om te weten dat al
onze meldingen van schoolverzuim (wel of niet geoorloofd) verplicht digitaal worden doorgegeven
aan het landelijk register. De leerplichtambtenaar van de gemeente heeft inzicht in deze gegevens.
Leerlingen zijn leerplichtig van 5 t/m 16 jaar. Overigens valt (regelmatig) te laat komen ook onder
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schoolverzuim. Doel van de nieuwe regeling is meer zicht te krijgen op het schoolverzuim en het
tegen te gaan. Zullen we met elkaar alert zijn op ongeoorloofd schoolverzuim?
Hieronder leest u wat over het verlof is opgenomen in de schoolgids:

Toegestaan: verlof
1. Medische gronden
Hieronder wordt bijvoorbeeld ook het bezoek aan een specialist verstaan. Bezoeken aan huisof tandarts moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden.
2. Familieomstandigheden
-

Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (duur in overleg
met de schoolleiding);

-

Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste vier dagen), van
bloed- en aanverwanten in de tweede graad (ten hoogste twee dagen), van bloed- en
aanverwanten in de derde of vierde graad (ten hoogste één dag);

-

Huwelijk van bloed- of aanverwanten in de tweede t/m de derde graad (één of ten
hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats
van belanghebbende);

-

Geboorte, eerste graad (één dag);

-

25, 40, 50-jarig ambtsjubileum (één dag);

-

12½, 25, 40, 50 en 60 huwelijksjubileum van ouders en grootouders (één dag);

-

Verhuizing (ten hoogste één dag);

-

Wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

-

Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.

Toegestaan: vakantie
1. Op medische gronden
Hiervan moeten wij dan ook een verklaring van de behandeld arts hebben.
2. Indien het niet mogelijk om tijdens de zomervakantie met het hele gezin op vakantie te gaan,
bijvoorbeeld omdat de werkgever de werknemer verplicht om buiten de zomervakantie om
verlof te nemen, moet u in één van de andere vakantieperioden verlof opnemen!
Een verzoek mag nooit de eerste twee lesweken van het schooljaar betreffen.

Niet toegestaan:
1. Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen;
2. Geen andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken;
3. Een uitnodiging van bijvoorbeeld familie of vrienden om mee op vakantie te gaan buiten de
schoolvakanties;
4. Eén of meerdere dagen eerder vertrekken voor of na een vakantie om de drukte op de wegen
te vermijden;
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5. Voor of na schoolvakanties, tijdens het minder drukke seizoen (lagere prijzen);
6. Eerder vertrekken omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet
hebben;
7. Familiebezoek in het buitenland;
8. Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
Beleid begeleiding ouders bij schoolreis
Op verzoek van de schoolreiscommissie en de OR is gekeken naar het beleid ‘begeleiding ouders bij
schoolreis’. De MR heeft in haar vergadering van 4 april ingestemd met onderstaand beleid. We
vinden het dan ook belangrijk dit met u te delen.
Stap
1.

Activiteit
Door wie
Wanneer
Ouders van MR en klassenouders (OR) worden als
SchoolreisMinimaal
eerste gevraagd, gezien de hoeveelheid hulp die zij
commissie
een maand
bieden aan de school.
van tevoren
Als blijkt dat het aantal ouders van stap 1 onvoldoende blijkt te zijn voor het benodigd aantal
ouder-begeleiders, gaat stap 2, 3 en 4 in werking.
2.
Ouders die graag mee willen, schrijven in d.m.v. een
Ouders
Minimaal
opgavestrook. Stroken worden ingeleverd bij
een maand
groepsleerkracht.
van tevoren
3.

Strookjes worden verzameld, twee personen uit de
MR-geleding trekken het aantal benodigde personen
d.m.v. loting.

4.

Ouders worden ingelicht over loting.

MR

Drie weken
van tevoren

Schoolreiscommissie
Stap 5 geldt zowel voor de ouders van stap 1 alsmede de ouders van stap 2 t/m 4
5.
Bij de indeling van de hulpouders worden ouders in
Leerkracht
principe niet bij hun eigen kind ingedeeld.

Drie weken
van tevoren
Een tot
twee weken
van tevoren

De voorgestelde tijden geven een richting aan waarmee gewerkt kan worden.
Meesters- en juffendag – 14 juni
Beste leerlingen van De Parel,
Het duurt nog even.... maar hierbij alvast een oproep aan jullie! Op woensdag 14 juni vieren de
leerkrachten graag hun verjaardag samen met jullie. Het thema van dit jaar is: 'De Parel got talent'.
Ben jij goed in zingen, dansen, gymmen, goochelen, rekenen, knutselen, noem maar op.... en vind je
het leuk om je talent aan de rest van de school te laten zien? Dan zijn wij op zoek naar jou! Geef je op
voor de talentenjacht bij je meester of juf en wie weet ben jij 'het talent van De Parel'.
Je kunt je alleen, samen met je vriend(in) of met een groepje kinderen opgeven. Wat moet je daar
voor doen? Bedenk een leuke act en geef je voor vrijdag 5 mei op bij de leerkracht. Bereidt deze act
goed voor en laat het zien aan je eigen klas tijdens de voorrondes die begin juni worden gehouden.
Per klas komt er één winnaar uit en wie weet ben jij degene die, tijdens de meesters- en juffendag de
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strijd aangaat met de andere kandidaten om 'het talent van De Parel' te worden. Uiteindelijk hebben
we twee winnaars. Eén op de locatie in Rijswijk en één in Giessen!
Wij kijken er al naar uit, dus geef je op en laat je talent zien!
Data
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
17-04: in deze week komt een nieuwsbrief uit
18-04 tm 20-04: centrale eindtoets groep 8
21-04: koningsspelen
24-04 tm 28-04: meivakantie
01-05 alle leerlingen worden weer op school verwacht
04-05: Dodenherdenking
05-05: Bevrijdingsdag – de school is gesloten deze dag
08-05: MR vergadering
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Bingo Lezen
Lever je volle bingokaart in bij je meester
of juf.
Ik lees 10 minuten:……….
In het licht van
een zaklamp

In bad
(geen bad dan in
bed)

Op een
schommel

hardop

buiten

Voor aan een
familielid

Verkleed als…

In een auto

In mijn
lievelingsboek

Bij iemand
anders thuis

Op de trap

Onder het eten

In de klas

In mijn Pyjama

Met iets op mijn
hoofd
(bijvoorbeeld een
hoed)

In de keuken

Op
woensdagmiddag

Tijdens het
snoepen

In mijn kamer

Op de bank

Onder een
boom

Voor het raam

Op de gang

Met mijn voeten
op tafel

Op de kast
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