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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand oktober.
(T)OP SURVIVAL
Themalied VBW 2017
We klimmen op een berg,
sjokken door het zand,
moeten door het water naar de overkant.
We gaan achter Jezus aan,
hoe de weg ook gaat.
Hij is de beste Gids die er bestaat.
De allerbeste Gids die er bestaat.
Hij heeft voor mij een routeboek.
En als ik toch een keer verdwaal,
gaat Hij zelf naar mij op zoek.
Hij zorgt dat ik het haal!
(juichen)
Hij tilt mij op een berg,
neemt me bij de hand,
draagt me door het water naar de overkant.
Ik ga achter Jezus aan, hoe de weg ook gaat.
Hij is de beste Gids die er bestaat.
De allerbeste Gids die er bestaat.
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=zOLbX08KeR4
Kerk-School-Gezinsdienst
Op zondag 8 oktober wordt de KSG-dienst voor de groepen 5 t/m 8 gehouden. Deze dienst zal
gehouden worden in de kerk in Giessen.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom, samen met hun ouders. De dienst begint om
9.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid om in het Dijkhuis koffie, thee of limonade te drinken.
Juf Mariet
Op 8 september jl is bij Juf Mariet en haar man Marc een gezonde dochter geboren. Van harte
gefeliciteerd met de geboorte van Zara. Een wonder van God! Hierbij het adres van juf Mariet als u
nog wilt meeleven: Magnolialaan 27, 4286 CM Almkerk.
Afscheid Koos Kroon
Op woensdag 6 september hebben we afscheid genomen van onze conciërge uit
Giessen, Koos Kroon. Koos is een bescheiden man en wilde niet dat aan zijn
afscheid aandacht besteed zou worden. In overleg met hem is op bescheiden
schaal afscheid genomen. Hij heeft zich vele jaren ingezet om de vele
onderhoudsklussen in locatie Giessen en voorheen de Ganzenhof uit te voeren.

Bezoekadres: Kruisstraat 31
Postadres: Postbus 11

|
|

4284 EM Rijswijk
4284 ZG Rijswijk

|
|

0183 – 441983
www.cbsdeparel.net

Parelnieuws

Pagina 2 van 7

Hartelijk dank Koos voor de fijne samenwerking en de uitvoering van alle onderhoudsklussen en nog
veel meer dan dat.
Even voorstellen…
Beste ouders,
Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Lisanne van
Wensveen en ik ben 23 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Werkendam,
maar ik woon sinds kort samen met mijn vriend in Woudrichem.
Na de middelbare school heb ik de opleiding onderwijsassistente
afgerond en ik zit nu in het vierde jaar van de PABO.
Dit is de eerste keer dat ik stage loop op De Parel, maar ik mag mijzelf
nu de trotse juf van groep 4a noemen. Ik heb voor De Parel gekozen,
omdat de visie van de school nauw aansluit bij mijn visie op het
onderwijs. Ik hoop de kinderen te leren dat we samen verder komen
dan alleen en ik vind het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op
school en bij mij in de klas. Ik wil graag een betrokken leerkracht zijn/worden, die er voor wil zorgen
dat ieder kind mag zijn wie hij/zij wil zijn.
Ik hoop dit jaar nog veel te mogen leren van de kinderen, de leerkrachten en alle andere
betrokkenen, zodat ik mij aan het einde van dit jaar een échte juf mag noemen.
Ik hoop dat jullie mij nu een klein beetje beter hebben leren kennen. Mochten er nog vragen zijn,
loop dan gerust even binnen in groep 4a.
Groeten,
Juf Lisanne
Financiële tegemoetkoming muzieklessen.
De Muziekwijzer Altena is een subsidieregeling voor muzieklessen in de gemeente Woudrichem.
Muziekwijzer Altena heeft als doel zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Daarom werken
in Woudrichem docenten, scholen, muziekscholen en muziekverenigingen mee aan Muziekwijzer
Altena.
Er is een mogelijkheid om subsidie voor muzieklessen in de vrije tijd aan te vragen. Alle kinderen tot
19 jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor lesgeld.
Bent u nieuwsgierig geworden naar Muziekwijzer Altena? Bezoek dan de open dag op 28 oktober bij
de Werf in Woudrichem. Of kijk voor meer informatie op de
website: www.cultuuraltena.nl/muziekwijzeraltena.
Vrijwillige ouderbijdrage
De MR is in het vorige cursusjaar helaas niet toegekomen aan het innen van de vrijwillige
ouderbijdrage. We doen er alles aan om de vrijwillige ouderbijdrage van het vorige schooljaar op
korte termijn (eind september/begin oktober) via een automatische incasso te innen.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het huidige schooljaar 17-18 willen we in de periode april- juni 2018
innen via een automatische incasso. Onze excuses voor de ontstane situatie.
Schoolontwikkeling
Deze eerste weken van het schooljaar zijn we druk bezig geweest met het opstarten van de groep.
De arrangementen (begeleiding van leerlingen die speciale zorg nodig hebben), de begeleiding van
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de NT-2 leerlingen (leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben) en Levelwerk (voor de meer
begaafde leerlingen) zijn ondertussen ook van start gegaan.
Met het team hebben we hard gewerkt aan het inrichten van de school en de klas, maar ook zijn er
verschillende studiemomenten ingelast deze eerste periode om met elkaar de chromebooks en
touchscreens te leren kennen en om te leren werken met Cloudwise en Presenter.
Uit de verschillende tevredenheidspeilingen kwam naar voren dat het stellen van lesdoelen, het
uitvoeren van de doelen in de les en het evalueren van de gestelde lesdoelen opnieuw onze
aandacht nodig heeft. Daarom hebben we een plan van aanpak opgesteld waarin we dit
ontwikkelpunt hebben opgenomen. Bij de uitvoering van dit punt werken we met een model:
Effectieve Directe Instructie (EDI). We vertellen u in deze nieuwsbrief graag in het kort wat dit is:
Effectieve Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te
zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.
Een EDI-les is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord
te schrijven.
Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les,
maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
Onderwijzen van het concept.
Onderwijzen van de vaardigheid.
Belang van de les.
Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen
controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat
ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.
Zelfstandige verwerking.
Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog
niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

In de komende maanden kijken de collega’s bij elkaar in de les op welke manier met het EDI-model
gewerkt wordt. Deze collegiale consulatie wordt op dezelfde dag teruggekoppeld door de
bezoekende collega’s aan de collega’s die bezocht zijn collegiale intervisie). Alle collega’s zijn
onderverdeeld in groepen van 3 a 4 personen. Deze collega’s werken het hele jaar met elkaar samen
bij de collegiale consultatie en collegiale intervisie.
Het is de bedoeling dat we in dit schooljaar van tijd tot tijd het een en ander vertellen over de punten
uit het plan van aanpak.
Vrije dagen
Op woensdag 4 oktober hebben de leerlingen vrij. Op die dag hebben we als team een studiedag van
het samenwerkingsverband.
Op donderdag 5 oktober hebben de leerlingen ook geen school. Door een aparte brief vanuit het
bestuurskantoor van ‘De Stroming’ bent u hierover geïnformeerd.
Start Kinderboekenweek – vrijdag 6 oktober
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In de jaarkalender is de start van de kinderboekenweek gepland op donderdag 5 oktober. Omdat we
op die dag geen school hebben, wordt het startmoment verschoven naar VRIJDAG 6 oktober 2017.
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar: ‘Bibbers in je buik’. Het is de bedoeling dat de
opening op het schoolplein plaats vindt. U wordt hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Dit jaar kiezen we als school voor het thema van de christelijke kinderboekenweek, omdat het thema
van de landelijke kinderboekenweek niet in onze visie past.
Data
27-09: inloop gr 3 t/m 8
04-10: leerlingen vrij ivm studiedag
05-10: leerlingen vrij ivm landelijke actiedag primair onderwijs
06-10: start kinderboekenweek
08-10: KerkSchoolGezinsdienst voor groep 5 t/m 8 (locatie: Herv Kerk Giessen)
09-10: in deze week komt een nieuwsbrief
16-10 tm 21-10: herfstvakantie
25-10a: luizencontrole
De hele kalender kunt u ook terug vinden via:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=destroming.eu_3v058pdlprrj6ktppdvcg88vnk%40
group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
Op de volgende bladzijde leest u het een en ander over de vakantiebijbelclub.
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De kerkelijke gemeenten vanuit Giessen – Rijswijk hebben gevraagd onderstaande informatie op te
nemen in de nieuwsbrief. De tekst is letterlijk overgenomen.

Dit jaar is de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk op dinsdag 17 oktober.
De Vakantie Bijbel Club is bedoeld voor alle kinderen uit Giessen, Rijswijk maar ook
uit de omliggende dorpen, die op de basisschool of speciaalbasisonderwijs zitten.
We starten om 11.00u en het duurt tot 15.30u.
De deur gaat om 10.45u open, waarna we beginnen met inschrijven, om zo om
11.00u te kunnen starten.
De kosten zijn € 2,00 per kind.
Locatie: CBS de Parel, Kruisstraat 31te Rijswijk.
We hebben weer een mooi programma in elkaar gezet, met voor elk wat wils.
De kinderen worden gebracht door ouders/verzorgers tussen 10.45u en 11.00u en
mogen om 15.30u weer worden opgehaald. In de tussentijd hebben we theater,
lekker eten, liedjes zingen, Bijbelverhaal luisteren, bidden, spellen doen en nog veel
meer.
Graag sportieve kleren aandoen en gymschoenen meebrengen!
Kom je ook? Breng gerust je vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje mee.
We hopen jou samen met nog vele andere kinderen te zien op dinsdag 17 oktober
as!
Voor de laatste info kijk op onze facebookpagina: facebook.com/vbcgiessen.rijswijk
Groetjes
De Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Linda, Elike, Mieke, Jedidja, Angelina, Wilma en Angelique
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Hoi jongens en meisjes, het nieuwe clubseizoen gaat weer beginnen...!
Wat gaan we doen?
Luisteren naar een bijbelverhaal, zingen, knutselen en/of spelletjes doen.
De club wordt in de Hervormde kerk in Rijswijk gehouden.
Ben je nieuwsgierig geworden en zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8?
Dan ben je om de week van harte welkom.
Groep 4, 5 en 6 maandagavond (start 18 september) van 18:30 - 19:45 uur.
Groep 7 en 8 vrijdagavond (start 29 september) van 19:15 - 20:30 uur.
Als je nog vragen hebt, mail dan gerust naar westerlaken8@hotmail.com (Elike).
Wij als leiding hebben er veel zin in om weer te beginnen, jullie ook?
We hopen jullie binnenkort te zien en neem gerust je vrienden/vriendinnen mee.
Tot dan!
Groetjes: Ankie, Elike, Grace & Jantine
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