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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand februari.
Onderbouw
Kom Maar Gewoon
Er is Eén die jou kent
Eén die jou kent
Kom maar gewoon
Kom maar gewoon
Zoals je bent
Er is Eén die jou ziet
Eén die jou ziet

Kom maar gewoon
Kom maar gewoon
Met je verdriet
Er is Eén die jou hoort
Eén die jou hoort
Kom maar gewoon
Kom maar gewoon
Hij houdt zijn woord

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=IsLJpNSn40k
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 2), Voor de allerkleinsten (deel 2),
Kom maar gewoon

De bovenbouw
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=SRcaFZsXGJE
Collega’s
In de afgelopen weken hebben we te maken gehad met een aantal zieke collega’s. Gelukkig hebben
we nog geen groepen naar huis gestuurd. Het was soms een bijzondere puzzel om de zieke collega’s
vervangen te krijgen, in het bijzonder doordat interne collega’s extra gewerkt hebben. Hartelijk dank
collega’s voor jullie extra inzet!!
Juf Aranka is vanaf 20 januari jl volledig hersteld gemeld. We vinden het fijn dat na een lange tijd van
reïntegratie het werk volledig gedaan kan worden.
Het herstel van juf Gerrike gaat geleidelijk en voorspoedig. Naast de morgens zal juf Gerrike nu ook
de middagen op school zijn. In onderling overleg is besloten dat zij dit schooljaar zich uitsluitend zal
richten op de begeleiding van kinderen met een arrangement en niet zal terugkeren voor de groep.
10 minutengesprekken
Op maandag 20 februari en donderdag 23 februari staan de 10 minutengesprekken gepland. Een
aantal collega’s is op maandagavond 20 februari niet aanwezig in verband met een cursus. Het gaat
om juf Lianne, Mariet en meester Gerco.
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Op dinsdag 21 februari is voor deze collega ’s een extra gespreksmoment ingepland, naast
maandagmiddag en donderdag. Willen de ouders van groep 3a en 3b-5b hiermee alvast rekening
houden? Een uitnodiging ontvangt u in de komende week.
De ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen ontvangen een aparte uitnodiging voor de
adviesgesprekken VO. Deze gesprekken worden in de komende weken gehouden.
Machtiging automatische incasso Vrijwillige ouderbijdrage
U ontvangt bij de uitnodiging voor de 10 minuten ook een machtiging voor het afschrijven van de
vrijwillige bijdrage. In het verleden heeft u al een machtiging afgegeven. Er zijn ook ouders waarvan
nog geen machtiging in ons bezit is. Om de administratie van de vrijwillige ouderbijdrage weer
opgeschoond en bijgewerkt te hebben, vragen we u naast het inleveren van het formulier voor de
gespreksavonden ook het ingevulde en getekende machtigingsformulier voor het afschrijven van de
vrijwillige bijdrage in te (laten) leveren bij de juf of meester.
KSG-dienst
We kunnen terugzien op een fijne KSG dienst. Dank voor uw aanwezigheid. We hebben te maken
met dé God die graag mensen wil ontmoeten. Dat is een ongelofelijk wonder!
Open dag
’s Middags hebben we verschillende ouders met hun kind mogen verwelkomen. Dat is fijn. We
hebben ’s middags de school in bedrijf kunnen zien. ’s Avonds was er ook een aantal ouders. We
hebben met elkaar gesproken over de school, het onderwijs, de identiteit, de nieuwbouw, de lesdag
van een leerling en nog vele andere onderwerpen. Het waren fijne ontmoetingen! Inmiddels zijn de
eerste aanmeldingen van nieuwe leerlingen binnengekomen. Dank daarvoor.
Aanmelden zoon/dochter
Als u uw zoon/dochter, die tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 vier jaar hoopt te worden, nog
wilt aanmelden, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Als u nog geen aanmeldformulier heeft
ontvangen, wilt u dat dan per mail
aangeven bij de directie
(directie@cbsdeparel.net). Via de mail
krijgt u dan een aanmeldformulier
toegestuurd. Zodra we zicht hebben op
het aantal aangemelde kinderen,
kunnen we verdere stappen nemen met de planning en organisatie van het nieuwe cursusjaar 20172018.
We zijn al volop bezig met de organisatie voor het nieuwe cursusjaar, want het nieuwe
schoolgebouw krijgt steeds meer vorm. Dat betekent ook dat er een verhuizing voor de deur staat.
En een school verhuizen kost veel tijd en energie!
De Voorleeschallenge.
Als leerkrachten willen we kinderen graag (nog ) enthousiaster maken voor lezen, omdat het onder
andere de woordenschat en het taalbegrip vergroot, helpt bij het begrijpend lezen en goed is voor de
taalontwikkeling van kinderen.
In de komende tijd proberen we elke maand op een andere, bijzondere manier het lezen onder de
aandacht van de kinderen te brengen.

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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Omdat vanaf 25 januari t/m 4 februari 2017 de Nationale Voorleesdagen plaatsvinden, is het een
mooie kans om (nog) meer aandacht te besteden aan voorlezen. Als school hebben we besloten om
mee te doen aan de Voorleeschallenge. een initiatief van Willemijn Alberts, kinderlogopedist uit
Woudrichem.
De Voorleeschallenge duurt 15 dagen en is bij ons op school op maandag 16 januari gestart en zal op
vrijdag 3 februari afgelopen zijn. Tijdens de dagen van de Voorleeschallenge is in de klas dagelijks 15
minuten of meer voorgelezen door de leerkrachten en/of kinderen. In elk lokaal hangt een poster en
wordt elke 15 minuten voorlezen afgevinkt.
Alle kinderen hebben een boekenlegger mee naar huis gekregen met daarop een afvinklijstje. Voor
thuis geldt dezelfde uitdaging: Lukt het om deze weken 15 keer 15 minuten voor te lezen. Hopelijk
neemt uw als ouders deze challenge aan en geniet u samen met uw kind van het voorlezen.
Om de allereerste Voorleeschallenge feestelijk af te sluiten wordt er door Willemijn Alberts en
Mirjam Wolters een feest georganiseerd voor alle kinderen (en hun ouders) die mee hebben gedaan
met de Voorleeschallenge. Hieronder vindt u de uitnodiging. >> zie volgende bladzijde.

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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Zwembad Aqua Altena – school van de maand
In februari is onze school voor het zwembad Aqua Altena de school van de maand. Dat betekent dat
u tegen gereduceerd tarief op woensdagmiddag kunt zwemmen. Deze week worden de daarvoor
bestemde kortingsbonnen aan de leerlingen uitgedeeld.
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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Nieuwe citotoetsen 3.0
Een deel van de toetsen van het Cito zijn vernieuwd. Het gaat om de toetsen voor spelling,
begrijpend lezen en rekenen & wiskunde voor groep 3 tot en met 6. Volgend schooljaar (2017-2018)
gaan we deze nieuwe toetsen ook invoeren in groep 7 en in het schooljaar daarop (2018-2019) ook in
groep 8.
Er was noodzaak voor Cito om de toetsen te vernieuwen omdat:
- kinderen en leerkrachten bekend zijn geraakt met de inhoud van de vorige 2.0 toetsen
- de eisen aan het onderwijs hoger zijn komen te liggen
- er veranderingen in het onderwijsaanbod plaats gevonden hebben
- Cito het belangrijk vindt dat de normen regelmatig gecontroleerd en geüpdatet worden
zodat de leerlingresultaten op de juiste manier geïnterpreteerd en gewaardeerd worden
- het belangrijk is om met toetsen te werken die up-to-date zijn en steeds verbeterd worden
- er sprake was van een groot verschil tussen de score op de Cito eindtoets en op toetsen van
het vorige Cito leerling volgsysteem waardoor het eindniveau groep 8 moeilijk te voorspellen
was
Wat is er inhoudelijk gewijzigd aan de nieuwe generatie 3.0 toetsen?
Spelling 3.0
- Uitsluitend dicteeopgaven (actieve spelling), geen multiple choice-opgaven
- De toets voor midden groep 3 bestaat uit woorddictee met plaatjes
- De overige toetsen zijn dictees met zinnen waarbij alleen het doelwoord wordt opgeschreven
- Werkwoordspelling voor groep 7 en 8, ook in dicteevorm
- Sluit aan bij de meest recente methoden (gezamenlijke spellinglijn)
Rekenen-Wiskunde 3.0
- In elke toets komen zowel kale sommen als verhaaltjesopgaven voor
Begrijpend lezen 3.0
- De toetsen bevatten andersoortige teksten met meer afwisseling in tekstlengte en meer
tekstsoorten
- Ook voor de groepen 5, 6 en 7 zijn toetsen en normeringen beschikbaar voor afname medio én
einde van elke groep (voorheen was dit alleen voor groep 4 het geval)
Vrije middag dinsdag 7 februari
Op dinsdagmiddag 7 februari zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben dan een werkmiddag.
Data
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 – groep 3a en 3b-5b alleen ‘s middags
21-02: extra 10 minuten gesprekken voor groep 3a en 3b-5b!!!
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

0183 – 441730
directie@cbsdeparel.net
0183 – 441983
www.cbsdeparel.net

