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14 december 2016

Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand december.
Advent zet een deur op een kier
Jesaja ziet donkere angst in de nacht
De mensen zijn somber, maar toch zegt hij
zacht
‘Ik heb voor de wereld een hoopvol bericht.
Met handen vol vrede gaan wij naar het licht.’
Refrein
Advent zet een deur op een kier.
Wanneer je goed kijkt en er echt in gelooft
dan glanst in je ogen een licht dat niet dooft.
Een engel brengt woorden die niemand
verwacht.
Nu mag je gaan hopen, je krijgt nieuwe kracht.
Je hoeft niet te schrikken, geloof wat je hoort.
Vertrouw maar in stilte en leef met zijn
woord.

Refrein
Wie blij is moet zingen, een vrolijk geluid.
Je houdt het niet binnen, je gooit het eruit.
Want God geeft het leven, Hij geeft het geluk.
Wie weet van zijn zegen gaat niet meer
gebukt.
Refrein
In donkere velden straalt licht in de nacht.
De hemel vertelt je wat lang werd verwacht.
Een kind is geboren, een herder voor jou.
Je mag bij hem horen, want groot is zijn
trouw.

U kunt het lied beluisteren via de volgende link:
https://www.kindopmaandag.nl/muziekarchief/liedje/afspelen/1118/
Kerst – Jezus is geboren!
Kerst: het feest van het Licht. Jezus kwam niet zomaar op deze aarde. Jezus kwam om licht te
brengen in de duisternis. Hij was de langverwachte Redder. Hij kwam om het goed te maken tussen
God en mensen. Tijdens zijn leven op aarde liet Hij in woorden en daden Gods grootheid zien.
Kerst: het feest van de liefde, van Gods liefde voor mensen. God heeft dat in de Bijbel als volgt laten
opschrijven: hierin heeft God zijn liefde aan ons laten zien: God heeft zijn enige Zoon in de wereld
gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het belangrijkste van Gods liefde is niet dat wij God
hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te
brengen voor onze zonden: de langverwachte Redder. Hij kwam om het goed te maken tussen God
en mensen!
Kerstvieringen – 22 december
Op donderdag 22 december vieren we het kerstfeest op school. De kinderen van groep 1 t/m
5 vieren het kerstfeest van 18.30 - 19.30 uur in de Gereformeerde kerk in Rijswijk. De deuren zijn
open vanaf 18.00 uur. Alle kinderen mogen gezellig bij de eigen ouders zitten. Voor de leerlingen van
groep 1-2 geldt dat zij zich voor de dienst verzamelen bij hun juf, zij wachten op hen in de ruimte
links bij binnenkomst.
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De kinderen van groep 6 t/m 8 vieren het kerstfeest in de klas (locatie Giessen). Om 18.00 uur is de
inloop en om 18.15 uur starten we met ons kerstdiner met aansluitend de viering in de klas tot 19.45
uur.
In verband met het continurooster zijn alle kinderen van 8.30 – 14.00 uur op school en wordt op
school geluncht. Deze lunch wordt verzorgd door de OR, u hoeft hiervoor niets mee te geven.
Uiteraard is er ook een kleine pauze, dus fruit en drinken is wel nodig. Op donderdag 22 december is
er geen zwemles voor groep 3 en groep 4b. De gymles voor groep 6 en groep 6-7 gaat deze middag
ook niet door.
Ziekte en vervanging
In de afgelopen weken is regelmatig de vervangingsproblematiek in het (bijzonder) onderwijs in het
nieuws aan de orde geweest. Het niet kunnen vinden van vervangers heeft te maken met wetgeving
(wet ‘Werk en Zekerheid’) en ook met ziekte bij vervangers (vervangers zijn niet gevrijwaard van
ziekte). Gelukkig hebben we tot nu toe nog steeds een vervanger kunnen vinden voor de zieke
collega’s.
Het kan zijn dat we als organisatie op een punt komen, dat we helemaal geen vervanger meer
kunnen vinden en dat we een groep naar huis moeten laten gaan. Vorige week was dit punt bijna
bereikt. Gelukkig konden we op het laatste moment nog voor vervanging zorgen en was het niet
nodig een groep vrij te geven. Als dit toch een keer noodzakelijk is, zullen we u hiervan zo snel
mogelijk op de hoogte brengen. Mogen we in zo’n situatie op uw begrip rekenen?
Vaatwasser – locatie Giessen
De vaatwasser van de locatie Giessen is kapot. Met het oog op de nieuwbouw onderzoeken we eerst
of we een 2e hands vaatwasser kunnen aanschaffen. Wie heeft hiervoor een gouden tip? Deze mag u
mailen naar: directie@cbsdeparel.net.
Overblijf
De overblijfcoördinator Ilse Smits heeft mij gevraagd het bericht hieronder op te nemen in de
nieuwsbrief.
Beste ouders,
Wij willen heel graag de overblijfregels ten aanzien van aan- en afmelden van onze school onder uw
aandacht brengen.
Wij werken met een aan- en afmeldsysteem. Aan de hand van het aantal opgegeven leerlingen voor
het overblijven worden de overblijfmoeders ingezet. Uw zoon/dochter wordt zelden aan- of afgemeld.
Op de dagen maandag t/m donderdag is dat redelijk makkelijk in te passen en geeft het weinig
problemen.
Op vrijdag is het voor ons een probleem. Dit is een minder druk bezette dag voor het overblijven. Het
komt regelmatig voor dat er geen aanmeldingen zijn. In principe is er dan geen overblijf (nodig) en
ook geen overblijfmoeder. Het komt met enig regelmaat voor dat op vrijdag toch een of meerdere
leerlingen met een lunchpakketje klaarstaan om over te blijven, zonder aanmelding! Middels een
noodoproep, kunst en vliegwerk, is er altijd een overblijfmoeder beschikbaar geweest. Maar het zou
zoveel makkelijker kunnen, als de aanwezige kinderen aangemeld waren.
U kunt uw kind als volgt opgeven;
-Vaste dagen: éénmalige opgave
-Incidentele opgave: éénmalige keer of extra keer
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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-Afmelden: de dag dat uw kind verwacht wordt, maar niet komt.
Aanmelden en afmelden kan op telefoonnummer 06 37449674 mondeling, sms of whats app.
T.n.v. Ilse Smits, overblijfcoördinator
Wij hopen op uw medewerking met een vriendelijke groet,
Team overblijf
Fietsverlichtingscontrole
Op 25 november en 1 december kwamen vrijwilligers van VVN afd. Altena om de fietsverlichting te
controleren. In deze donkere dagen van het jaar is het beslist noodzakelijk dat dit in orde is! Fijn dat
er veel fietsen gecontroleerd konden worden.
Onze excuses dat de berichtgeving richting de groepen 3 en 4 zo laat was. Dit kwam doordat de
controleurs de vrije vrijdagmiddag voor groep 3 en 4 over het hoofd hadden gezien. Deze datum (25
november) werd niet door ons zelf gekozen. Om de fietsen van deze kinderen tóch te kunnen
controleren, was op héél korte termijn een nieuwe datum gepland (1 december). We realiseren ons
dat het niet voor iedereen gemakkelijk was dit in te passen in de privé agenda’s (werk en opvang).
We hopen dit in de toekomst uiteraard te voorkomen.
Uw kind heeft na de controle het resultaat mee naar huis gekregen. Indien er gebreken zijn aan
verlichting of reflectoren, vragen we u die zo snel mogelijk te verhelpen in het belang van de
veiligheid van uw kind.
Onderweg
Inmiddels is het een aantal keren gebeurd dat we een telefoontje van fietsende weggebruikers
(ouders van leerlingen of andere verkeersdeelnemers) krijgen dat het fietspad tussen Rijswijk en
Giessen niet helemaal meer veilig is bij het aangaan en uitgaan van de school. Leerlingen fietsen
nogal breed en gaan niet (altijd) aan de kant, waardoor er gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan.
Wilt u dit bespreekbaar maken met uw kind(eren) als ze op de fiets naar/van school gaan? Dit met
het oog op de veiligheid van andere weggebruikers?
Klaarover - regels
Door de klaarovercoördinatoren is in overleg met de wijkagent een aantal regels opgesteld die voor
instemming aan de MR zijn voorgelegd en waarmee de MR heeft ingestemd. De regels zijn hieronder
te lezen.

Verkeersbrigadiers – klaarover- 2016
-

-

-

De verkeersbrigadier heeft tot taak om er voor te zorgen dat de schoolgaande kinderen
VEILIG over kunnen steken.
Een verkeersbrigadier heeft een wettelijke status. BESTUURDERS zijn verplicht het teken
(STOPBORD) om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door een daartoe bevoegde en
als zodanig kenbare verkeersbrigadier.
Eigen veiligheid en zichtbaarheid. Jas altijd sluiten.
Geven van stopteken
Moment kiezen, afstemmen met collega brigadier, veiligheid controleren, fluitsignaal, rijbaan
oplopen ,stopbord met gestrekte arm omhoog, fluitsignaal voor oversteken, kinderen steken
over, fluitsignaal terug op de stoep.
Bij slechte weersomstandigheden staat de veiligheid boven alles.

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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Doorrijders VEILIGHEID staat weer boven alles, noteer kenteken van de auto.
Alleen wandelend oversteken, niet rennen, niet fietsen, niet steppen.
Brigadiers zijn de baas, ongewenst gedrag terugkoppelen met coördinator/politie.
Er wordt geklaar-overd bij aanvang van school tot de 2e bel is gegaan.
Na schooltijd tot 12.15 u.(woe. 12.30 u.) en 15.30 u., om alle kinderen van 2 locaties de
mogelijkheid te geven om veilig over te steken
Brigadier kom op tijd, draag een passende brigadiersjas. Laat een ander niet met het
stopbord spelen.
Brigadier NIET met een kind aan de hand, NIET met kinderenwagen aan de hand.
Het kan niet en mag NIET, dat iemand op de weg verkeersbrigadier is die niet opgeleid is.

Oudertevredenheidspeiling (OTP) - vooraankondiging
In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat u een mail ontvangt waarmee u kunt deelnemen aan
een oudertevredenheidspeiling. Deze week heeft u over de tevredenheidspeiling per mail informatie
ontvangen. Daarnaast heeft u ook mail ontvangen met daarin een link naar de tevredenheidspeiling.
U heeft tot en met vrijdag 23 december 2017 gelegenheid de peiling in te vullen. Denkt u hier nog
aan? Uw mening wordt zeker op prijs gesteld! Het is de bedoeling dat de uitslag van de peiling ook
aan u wordt teruggekoppeld.
Ouderbetrokkenheid
Via de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2016 willen we alle ouders die zich hebben ingezet
voor de school hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet kan een school niet! Door de
ouderbetrokkenheid en ouderinzet kunnen veel activiteiten gelukkig door gaan(klaarover, overblijf,
luizencontrole, ondersteuning bij het lezen, de verschillende maaltijden(ontbijt en lunch), rijden
naar…, enzovoort; we vergeten vast een activiteit).
Met het gevaar dat we iemand vergeten, willen we in het bijzonder twee raden in de school
bedanken: in de eerste plaats bedanken we de ouders die in de OR zitten voor hun inzet. Zij zijn in de
meeste gevallen de organisatorische motor achter veel activiteiten. Hartelijk dank! Daarnaast danken
we ook de ouders die in de MR van de school zitten. Zij hebben in het afgelopen jaar vele uren inzet
getoond voor de school. Hun werk is niet altijd zichtbaar/leesbaar. Toch is menig vrij uurtje opgegaan
aan de school. Hartelijk dank!
Terugblik
Wat is de tijd voorbij gevlogen. Als de kerstvakantie aanbreekt zijn al weer 18 weken van het
schooljaar voorbij. In tussenliggende tijd is veel gebeurd. Een periode waarin erg veel activiteiten zijn
gedaan. We hebben gewerkt aan ontwikkelingen in de school/het onderwijs en ontwikkelingen die
met de (toekomstige) school te maken hebben. Hierbij kunt u onder andere denken aan het werk van
de commissie Inrichting (deze werkgroep houdt zich bezig met de inrichting van de nieuwbouw),
verschillende bijeenkomsten die belegd zijn om te onderzoeken hoe de ict-infrastructuur in de
nieuwe school moet zijn( gaan we wifi gebruiken, gebruiken we laptops/tablets of vaste pc’s, gaan
we gebruik maken van touchscreens of blijven we de digiborden gebruiken?), het ‘slaan van de
eerste paal’, de inrichting van het schoolplein. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de school/het
onderwijs dan kunt u onder andere denken het werk van de werkgroep Taal/lezen (deze werkgroep
heeft zich bezig gehouden met het onderzoeken van en het duiden van de resultaten van de
citometingen op het gebied van de taalvakken (begrijpend lezen, spelling en woordenschat) in de
afgelopen 1,5 jaar en heeft gekeken naar mogelijke handreikingen in het bevorderen van de
leesmotivatie (daar willen we vanaf januari 2017 mee gaan starten) en de doorgaande lijn bij
Woordenschat), verdere invoering van Levelwerk en de afstemming op de Stromingsniveau, werken
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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met de nieuwe managementstructuur, verder afstemming op het beleid van ‘de Stroming en het
invoeren daarvan binnen de school (het zogenaamde stroomlijnen met ‘de Stroming’,
implementeren van en het verder werken met het programma Kurzweil (dit is een hulpprogramma
voor kinderen met dyslexie), verder werken met Onderbouwd (een volgsysteem voor groep 1-2), het
houden van een brandoefening.
Daarnaast zijn er vele contacten geweest met u als ouders/verzorgers over de ontwikkelingen en
resultaten van uw kind(eren). Het zijn goede gesprekken en ontmoetingen geweest.
Persoonlijk zie ik terug op een goede tijd binnen de school. We kunnen terug zien op een goede
samenwerking met de (management)teamleden, de MR, de OR en de directie van ‘de Stroming’. Fijn
dat dit zo kan. Hartelijk dank voor uw vertrouwen in de school en in mij persoonlijk.
Vakantie
Op vrijdag 23 december 2016 begint om 12.00 uur de kerstvakantie. Een periode van vieren en van
rusten. We wensen u goede kerstdagen toe en een voorspoedig 2017 voor u persoonlijk en uw
familie.
Maandag 9 januari 2017 zijn alle leerlingen weer van harte welkom!
Data
19-12: MR vergadering
22-12: continurooster ivm kerstvieringen
23-12: alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij
09-01: 1e lesdag na de kerstvakantie
09-01: in deze week komt een nieuwsbrief uit
11-01: luizencontrole
11-01: inloop Giessen
13-01: speelgoedmorgen groep 1-2
18-01: inloop Rijswijk
22-01: KSG-dienst (locatie Rijswijk -in Hervormde Kerk te Rijswijk)
24-10: schoonmaakavond groep 1-2
30-01: open dag nieuwe leerlingen en informatieavond nieuwe leerlingen
30-01: in deze week komt een nieuwsbrief uit
01-02: inloop Giessen
03-02: speelgoedmorgen groep 1-2
06-02 t/m 16-02: adviesgesprekken groep 8
07-02: leerlingen ’s middags vrij
15-02: inloop Rijswijk
17-02: rapport 1 mee
20-02: 10 minuten gesprekken
22-02: inloop Giessen
23-02: 10 minuten gesprekken

Locatie Giessen:
Locatie Rijswijk:

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