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Jaargang 2015 – 2016- nr. 16

- 05 april 2016 -

Voor alle data geldt: Deo Volente

Paasviering
We kunnen terugzien op een mooie paasviering. In de kerk en in
de lokalen. Fijn dat het zo kon. In de kerk is een collecte
gehouden voor Stichting Interkerk (zie voor meer informatie:
www.interkerk.info) die het prachtige bedrag van €165 heeft
opgebracht. In de gang van
school (locatie Rijswijk) hebben
de leerlingen het schitterende
schilderij over Goede Vrijdag en
Pasen gemaakt: Hij leeft! en dat is een zekerheid!
De leerlingen van groep 4-6 (locatie Giessen) hebben een
schitterend schilderij over Goede Vrijdag en Pasen gemaakt. Het
schilderij waarop ook het kruis te zien is heeft een plaats gekregen in
de gang naar de personeelskamer. Mooi gedaan jongens en
meiden!!

Lied van de maand…
Onderstaand leest u het lied van de maand april dat de leerlingen aanleren.
Onderbouw
Vertel het aan de mensen
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen
Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft - Jezus!

Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten
Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 1), De steen is weg
U kunt het lied beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=A3JaH2pfl9w
Bovenbouw

Ik moet weggaan
Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
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Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest (2x)
Staat op: Gefeliciteerd

U kunt het lied beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E
Collega’s
Bij juf Judith en haar man is op donderdagavond 31 maart 2016 dochter Fem geboren. Moeder en
kind maken het na een moeizame start gelukkig goed en dat is fijn. We feliciteren juf Judith en haar
man van harte met de geboorte van hun dochter.
In de afgelopen week is juf Gerrike opgenomen in het ziekenhuis. Zodra er meer informatie is
ontvangt u dit.
Excursie naar Genderen – groep 1-2
Op maandag 21 maart zijn de kleutergroepen naar Genderen
geweest. Omdat het (eindelijk) lente is, mogen we daar bij een
schapenboer naar de lammetjes komen kijken. Wat is dat altijd een
prachtig gezicht. Zoveel schapen en lammetjes bij elkaar.
Omdat er een moederschaap is met 4 lammetjes, moeten een paar
lammetjes de fles krijgen. Gelukkig mogen wij daarbij helpen.
Ook gaan we naar de kerk. Daar is een
tentoonstelling met allemaal poppen. Die poppen zijn zo gemaakt, dat
ze lijken op mensen uit de bijbel. Mevrouw Joke Kant heeft die
allemaal gemaakt en ze zo neergezet, dat verschillende bijbelse
taferelen uitgebeeld worden. We herkenden een
heleboel Bijbelverhalen.
Ook zien we een film, waarop staat hoe ze de poppen maakte. Na
afloop krijgen we nog lekker wat te drinken en te snoepen.

Groep 1-2 muziekvoorstelling
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Op dinsdag 12 april a.s. bezoeken de kinderen van de groepen 1 en 2 de muziekvoorstelling 'Herrie in
huis' van muziektheatergroep Huis van Geluid. Tijdens deze vermakelijke muziekvoorstelling komen
de leerlingen op speelse wijze meer aan de weet over diverse instrumenten.
Deze muziekvoorstelling wordt voor scholen georganiseerd door de Kunstbalie ter ondersteuning van
het cultuureducatieve programma op scholen. De voorstelling is onder schooltijd en begint om 9.30u
op de Burgemeester Sigmondschool in Werkendam.
Vakantierooster 2016-2017
Hieronder leest u het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017.
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
zomervakantie

ma 17-10-2016
ma 26-12-2016
ma 27-02-2017
vr 14-04-2017
ma 24-04-2017
do 25-05-2017
ma 05-06-2017
ma 10-07-2017

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr 21-10-2016
vr 06-01-2017
vr 03-03-2017
ma 17-04-2017
vr 28-04-2017
vr 26-05-2017
di 06-06-2017
vr 18-08-2017

Na overleg met het team, bestuur en na instemming van de MR heeft het bestuur dit vakantierooster
vastgesteld.
Naast deze vakantiedagen is ook nog een aantal ‘losse (mid)dagen’ vastgesteld. Hieronder leest u
wanneer deze gepland zijn:
Giessense markt (hele dag)
vrije middag voor kerstvakantie
vrije middag voor voorjaarsvakantie
vrije middag voor pinksteren
vrije middag voor zomervakantie

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

09-09-2016
23-12-2016
24-02-2017
02-06-2017
07-07-2017

Daarnaast wordt in de loop van de komende maanden nog een aantal losse werkmomenten/
studiemomenten voor het hele team vastgesteld. Het gaat in elk geval om een dinsdagmiddag, een
woensdag en een donderdagmiddag. Zodra de data van deze losse momenten gepland zijn, hoort u
dit van ons via de nieuwsbrief.
De zogenaamde ‘meivakantie’ is volgend cursusjaar al in april gepland en duurt één week (dit is de
verplichte week die door de overheid is vastgestelde). Alle betrokkenen zien graag dat de
meivakantie twee weken duurt, zoals we dat inmiddels al jaren gewend zijn. In het komende
cursusjaar lukt dat helaas niet. In onderwijstechnische termen gesproken, is volgend cursusjaar een
‘kort jaar’. Denk in dit verband onder andere aan: we hebben geen 29 februari (extra lesdag
waardoor er meer ruimte is voor een extra vrije dag), eerste kerstdag valt op zondag, 5 mei is geen
landelijke feestdag. Daarnaast geven we een vrije dag voor de Giessense markt en hebben we aantal
vrije vrijdagmiddagen voor verschillende vakanties vrij.
In het kader van schoolontwikkeling vinden we het als team belangrijk dat we een aantal
studiemomenten hebben. Dat betekent dat deze voor de leerlingen vrije momenten niet aan een
vakantie zijn geplakt. Voor de leerkrachten zijn dit gewoon werkmomenten.

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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Op naar de Galibier! met Mirjam
Mirjam den Hartog uit groep 7 gaat meedoen aan ‘fiets/loop voor een
huis’. Ze gaat de Galibier, een berg van meer dan 20 kilometer in de Franse
Alpen, lopend beklimmen. Wij willen haar graag steunen door geld in te
zamelen. Mirjam geeft na de meivakantie in alle klassen in Giessen en
Rijswijk een presentatie en vertelt over het goede doel. Daarna bedenkt
iedere groep een manier om geld in te zamelen! Super Mirjam en suc6!

Schoolvoetbaltoernooi woensdag 30 maart
Woensdag 30 maart deden de kinderen van groep 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi. De jongens
speelden in Sleeuwijk en de meiden in Kerkwijk. Beide teams van onze school werden eerste van hun
poule en mogen 13 april voetballen in de volgende ronde. Van harte gefeliciteerd jongens en
meiden!
Koningsspelen 2016 – gewijzigde info – 22 april 2016
Het tijdstip van het ontbijt in de klas voor groep 1 tm 4 is veranderd. Het ontbijt is nu om 8.15 uur.
Wilt u hiermee rekening houden?
Hieronder vindt u het programma voor deze sportieve dag.
Groep 1 t/m 4
8.15 uur (LET OP: gewijzigde tijd!!) ontbijt in de klas en stappen daarna in de bus richting Almkerk
9.30 uur start van de Koningsspelen
11.45 uur einde en terug naar de bus
12.00 uur (verwachte) aankomst op school
Groep 5 t/m 8
In de ochtend het normale programma in de klas.
11.45 uur lunch in de klas en stappen daarna in de bus richting Almkerk
13.00 uur start van de Koningsspelen
15.15 uur einde en terug naar de bus
15.30 uur (verwachte) aankomst op school
Het ontbijt en de lunch worden verzorgd door school. De leerlingen worden deze dag verwacht in
sportieve kleding en sportschoenen. Ouders zijn van harte uitgenodigd om de groepen aan te komen
moedigen. Tot dan!
Schoolreis 19 april 2016
Op 19 april gaan de groepen 3 tot en met 7 op schoolreis. In de loop van deze week krijgt u hierover
meer informatie.
Centrale Eindtoets groep 8
Van dinsdag 19 april tot en met donderdag 21 april 2016 wordt in groep 8 de verplichte landelijke
centrale eindtoets afgenomen. Op het internet is een speciale website met informatie voor ouders
en leerlingen te vinden. Zie https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/ U kunt daar
het een en ander over de centrale eindtoets lezen.

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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Studiemoment 16 maart jl
Op woensdag 16 maart jl hebben we een studiemorgen gehad waarop we als
team de opbrengsten van de CITO januarimeting geanalyseerd.
Met ingang van 1 februari jl beoordeelt de inspectie de scholen niet meer op
de tussenopbrengsten (u kunt dan denken aan de cito-toetsen van januari en
mei/juni) van begrijpend lezen en rekenen. Maar wat dan wel …?
Het bestuur en de scholen/de collega’s zijn verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs en moeten zich eigenaar voelen van die
kwaliteit. Dat komt voornamelijk tot uiting in:
Goede resultaten halen en de ontwikkeling van leerlingen goed
volgen.
Aangeven hoe de school de ontwikkeling van leerlingen volgt, de
wijze waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt en hoe er actie wordt ondernomen.
De wet schrijft minimaal voor dat de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen
systematisch met behulp van een leerlingvolgsysteem gevolgd wordt.
Bovenstaande vraagt van een andere manier van
denken: de inspectie bepaalt niet meer of het goed
of minder goed gaat, maar wij zelf moet
opbrengstbewust werken (lesgeven). En daar komt
veel meer bij kijken dan het focussen op de
opbrengsten. In de afbeelding hiernaast is te zien
dat het ook gaat om observaties, leerwerkhouding
van de kinderen, sociaal-emotionele ontwikkeling
van de kinderen, werkjes en het maken van
opdrachten tijdens de les, methodegebonden
toetsen én cito-toetsen van januari en mei/juni, de
zogenaamde M-toets en E-toets.
Op school worden de methodegebonden toetsen (de toetsen bij de methode) gemaakt en ook de
cito-toetsen (de zogenaamde methode-onafhankelijke toetsen). Daar zit wel een onderscheid in en
dat leest u in het overzicht hieronder:

Methode gebonden toetsen zijn toetsen die bij de taal- en rekenmethode horen en die de leerlingen
na elk hoofdstuk maken.
Methodeonafhankelijke toetsen zijn de citotoetsen (de zogenaamde M- en E-toets) die in januari en
in mei/juni worden afgenomen.

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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Tijdens de studiemorgen hebben we per groep gekeken welke resultaten bij de citotoetsen van
januari 2016 zijn gehaald bij de taalvakken en rekenen. Aan het einde van de morgen is een aantal
conclusies getrokken, die we graag met u willen delen:
Per groep wordt per vak (voor elke citotoets (januari en mei/juni) afzonderlijk) een streefdoel
vastgesteld.
Er zijn positieve opbrengsten te zien bij de taalvakken en rekenen.
De opbrengsten van het leesonderwijs in het algemeen vragen in het komende cursusjaar onze
aandacht, waarbij in het bijzonder de focus op technisch lezen zal komen te liggen. Dit in het
verlengde van het vak ‘woordenschat’ waar we dit cursusjaar extra aandacht voor hebben.
We bezinnen ons op het aantal citotoetsen; we willen in beeld brengen wat we exact willen
meten en welke toetsen we daarvoor nodig hebben.
De ouders informeren over het verschil tussen een methodegebonden toets en een methodeonafhankelijke toets.

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

