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Van de directie

In de psalm 59, waar bovenstaand stukje naar verwijst, staat de we veilig zijn bij God. Dat we mogen
juichen over Zijn trouw en dat Hij ons kracht geeft. Dat besef maakt ons dankbaar!
Dankbaarheid draagt bij aan ons geluksgevoel. Als je dankbaar kunt zijn voor kleine dingen, maakt dat
een gelukkiger mens van je. Dat is iets dat we ook graag aan onze leerlingen meegeven. Kijk eens naar
wat je allemaal hebt, in plaats van wat je misschien mist. Op die manier naar de wereld en naar onszelf
kijken, maakt ons zoveel rijker!
Met vriendelijke groet,
Diane Visser
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Schoolmededelingen
Nieuwe leerlingen
Vorige week is Manuel van Goch gestart in de instroomgroep. Vandaag, 28
mei, starten Izzy en Jayden van ’t Kruys in groep 5 en 6, zij zijn verhuisd
vanuit Hilversum. We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd toe op De
Parel!
Eindtoets groep 8
Inmiddels is het al enige tijd geleden dat de kinderen uit groep 8 de CITO
Eindtoets hebben gemaakt. De uitslag kwam vorige week binnen. Alle kinderen
hebben hun leerling rapport gekregen met daarin hun scores.
Onze gemiddelde schoolscore dit jaar is 532,2 en daarmee zitten we onder het landelijk gemiddelde
van 534,9. Voor ons was dit een teleurstellende uitslag, omdat deze niet te herleiden is op de
tussenopbrengsten van november. Deze waren duidelijk beter. En tegelijkertijd is het een uitslag waar
we wat mee moeten doen. We gebruiken de komende weken om de uitslag en ons onderwijs te
analyseren en een plan van aanpak te maken. Als Parel staan we nog steeds voor kwalitatief goed
onderwijs en dat is waar we met elkaar voor gaan!
Oudertevredenheidspeiling
Via deze link kunt u de uitslag zien van de oudertevredenheidspeiling die onlangs is afgenomen:
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9900/1084/Basisschool-De-Parel/Oudertevredenheid
We zijn blij dat we een voldoende score. We zijn blij dat volgens u, uw kind met plezier naar school
gaan en dat we een dikke voldoende scoren op het gebied van veiligheid.
Maar we zien ook de nodige aandachtspunten. In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat we op het
onderdeel tevredenheid over de opvoedkundige aanpak van de school een 6,5 scoren. En dat wij als
team dit ook al als een verbeterpunt zagen en daar stappen in hebben gezet om hier mee aan de slag
te gaan door middel van het traject PBS.
Hierin zal ook de informatievoorziening over uw kind mee worden genomen, omdat ook dit een
aandachtspunt voor ons is vanuit de peiling. We willen u er nu al op attenderen dat er veel informatie
over uw kind te vinden is in Parnassys. Mocht u de inloggegevens hiervoor kwijt zijn, dan kunt u die
opnieuw bij ons aanvragen.
Jubileum meester Jaap
Op 8 juni vieren met de hele school het 25-jarig ambtsjubileum van
meester Jaap. Van de ouderraad krijgen we een dag vol techniek
aangeboden met workshops voor alle groepen rondom bamboe
bouwsels. In iedere groep zijn nog hulpouders nodig. Dus als u kunt
helpen… graag! Meldt u dan aan bij de groepsleerkracht.
Schoolfotograaf
Op 11 juni komt de schoolfotograaf weer langs. Dit jaar worden er
portretfoto’s en klassenfoto’s gemaakt. De achtergrond voor de portretfoto’s
is wit. Het is handig als u hier rekening mee houdt in de keuze van de kleding.
Van groep 8 wordt deze dag ook de afscheidsfoto gemaakt. Daar krijgen zij nog
apart informatie over.
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Bruiloft juf Nadine
Op 21 juni trouwt juf Nadine met haar Timothy. De
kinderen van groep 8 kijken er al naar uit! Zij krijgen
binnenkort meer informatie over deze speciale dag. We
wensen het bruidspaar een stralende dag toe!

Zending
Graag brengen we de zending nog eens onder uw aandacht. Iedere maandag
wordt er geld ingezameld voor diverse zendingsprojecten zoals onder andere het
project van Edukans in Peru. Wilt u er aan denken om op maandag uw kind wat
kleingeld mee te geven?
Inloop voor ouders
Er is weer een nieuwe maand, dus verspringt de inloop voor ouders. Hieronder vindt u het schema
voor dit schooljaar.
juni
maandag
juli
vrijdag
Op bovengenoemd moment is er voor alle ouders gelegenheid om in de klas van uw kind te kijken
naar zijn of haar werk. De deur gaat dan om kwart over acht open en kinderen en ouders kunnen
vanaf dat tijdstip vrij binnenlopen.
Ouderraad
VET! Sorry, een beetje populair woord maar dat is toch wel het woord wat ik dacht toen ik onze
nieuwe muziekinstallatie voor het eerst hoorde. Een VET geluid kwam uit de boxen en het geluid is
goed te horen over het gehele schoolplein. De aanschaf van deze installatie stond al lang op het
wensenlijstje van de school. Doordat het ons lukt om de afgelopen jaren binnen budget te blijven
maar ook doordat iedereen de ouderbijdrage overmaakt (nogmaals dank daarvoor!), zijn onze
reserves stabiel genoeg om de aanschaf te kunnen doen. En daarmee is de muziekinstallatie ook echt
van ons (De Parel) allen. Ik vind het mooi!
Hartelijke groeten, Henrik Koelewijn (voorzitter ouderraad)
Contact via de mail ordeparel@ichthushuizen.nl of bellen/app: 06 – 3734 3860
Zo’n 3 jaar geleden werd ik gevraagd om in de Ouderraad te komen. Ik had er altijd een beetje mijn
bedenkingen over…. was dat niet heel erg veel werk? Wat wordt er verwacht en kan ik dat wel? Ik zat
een keer een vergadering bij en de sfeer was heel gezellig. Je krijgt een kijkje achter de schermen van
alle feestelijkheden die in een schooljaar langs komen. Soms is het rustig en soms is er wat meer te
doen maar het werk wordt altijd onderling verdeeld. Met veel plezier heb ik verschillende
paaslunches, voorleesontbijtjes, kerstboodschappen gedaan en de klassenouders begeleid. Na 3 jaar
wil ik graag het stokje doorgeven om het laatste jaar dat onze zoon op De Parel zit weer wat meer als
klassenmoeder te kunnen betekenen en het reilen en zeilen van de klas op te pakken. Maar wie neemt
het stokje van mij over? Ik zou het tof vinden als iemand mijn gaatjes binnen de Ouderraad komt
opvullen. Ik maak je graag wegwijs binnen het leuke team.
Met vriendelijke groet, Suzanne Bunschoten (Contact via de mail ordeparel@ichthushuizen.nl )
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Sportcommissie
Al enige jaren regelt Ronella van der Torre de
sportcommissie. Zij heeft aangegeven aan het eind
van dit schooljaar te willen stoppen. Haar jongste
dochter gaat naar groep 8. Ze is dus nog een jaar
verbonden aan De Parel. Dus een mooie kans om
iemand in te werken die deze taak op zich wil nemen!
Misschien lijkt het u wel wat, maar denkt u: “wat
houdt dat precies in en hoeveel werk is dat?”
Dat hebben we voor u aan Ronella gevraagd. Hierbij haar antwoord: “De sportcommissie houdt in dat
je de toernooien van allerlei verschillende sportverenigingen onder de aandacht brengt bij de
kinderen. Dit kan door een vader of moeder te benaderen, die al bekend is bij de desbetreffende
sportvereniging. Zij zorgen er dan voor dat kinderen zich op kunnen geven en geven dit door aan de
sportvereniging. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf de aanmelding van een sport doen. De sporten
waar de Parel sowieso aan mee doen zijn: schaak-, korfbal-, waterpolo- en voetbaltoernooien. Het
korfbaltoernooi wordt al door enthousiaste ouders geregeld. Dit geld ook voor het schaak- en het
voetbaltoernooi van groep 3 t/m 8. Het waterpolo- en bakker Bart voetbaltoernooi doe ik zelf.”
Mocht u deze taak op u willen nemen, geef dit dan door aan Diane Visser. We hopen op een opvolger,
zodat De Parel ook in de toekomst mee kan blijven doen aan de diverse sporttoernooien!
Activiteiten binnen de school vooruitblik
Muziekavond
Op 11 juni staat de muziekavond gepland. U heeft
inmiddels bericht hierover ontvangen. Het is al jaren een
leuke traditie op de Parel dat kinderen alleen, met elkaar of
met hun ouders hun talenten op muzikaal gebied laten zien,
door middel van het bespelen van een instrument, zang en
dans. De inschrijflijsten hangen op, we hopen op veel
animo!
Sportdag op 6 juli
In de schoolkalender staat bij 29 juni de sportdag vermeld. Deze is verschoven naar 6 juli in verband
met de bezetting van de atletiekbaan door het voortgezet onderwijs. Wilt u dit ook wijziging in uw
kalender?
Activiteiten binnen de school terugblik
Crea avond met ouders
Het is alweer even terug, maar de moeite waard om op terug te kijken. Het was een geslaagde
activiteit, waarbij kinderen met hun ouder(s) aan de slag gingen met het thema “water, wind en
wolken”, om de mooiste creaties te vormen op doek, papier, hout en het maken van voertuigen.
Neem gerust een kijkje in “museum De Parel” in het crealokaal!
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Koningsspelen
Een gezellig rood/wit/blauw/oranje plein en kinderen en leerkrachten in diezelfde kleuren en een
stralende zon: goede ingrediënten voor de Koningsspelen op vrijdag 20 april.
Dansjes en spelletjes op het plein, een goed ontbijt, sportief bezig op het hockeyveld en bij de
Sijsjesberg zorgden voor een hele leuke, sportieve en zonnige dag!
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen alles te laten slagen!
Kamp
Nadat iedereen ons heeft uitgezaaid zijn wij vol goede moed vertrokken richting Naarden-vesting.
Daar hebben wij een gps-wandeling gemaakt waarbij wij ook een stukje door de fluistergangen in de
Vesting moesten lopen. Heel donker en best spannend! We hebben daar ook geoefend met
boogschieten, superleuk! Daarna gingen wij naar ons kamphuis en
hebben wij lekker in het bos gespeeld. Wij aten pannenkoeken met
allerlei lekkers. ‘s Avonds een avondspel. Donderdag moesten wij
een heel stuk fietsen, helemaal naar Amersfoort. Toen wij daar
aankwamen zagen wij het: SUPERFUN. Wij hebben een uur
trampoline gesprongen, toen geluncht (van ons zakgeld allerlei
lekkers gekocht) en daarna een hoogte parcours! Op de terugweg
hebben wij een tussenstop gemaakt bij het paardenkamp, daar
hebben wij heerlijk met 'bejaarde' paarden geknuffeld. Op vrijdag
hebben wij broodjes gebakken, houtgehakt en allerlei spellen
gedaan. Het was top!
Kerkenpad
Vorige week woensdag is groep 8 op Kerkenpad geweest. Wij hebben een bezoek gebracht aan
3 verschillende kerken in Huizen. Wij zijn eerst naar de CGK (Christelijk Gereformeerde Kerk) geweest,
daar leerden wij over de Bijbel. De tweede kerk waar wij heen gegaan zijn was de Meentkerk, daar
leerden wij over het orgel (wat een bijzonder instrument). Wij eindigden ons Kerkenpad in de
Oosterlichtkerk, daar leerden wij over de liturgie. Het was erg interessant!
Activiteiten buiten de school
Avondvierdaagse
Vanaf vanavond gaan weer veel kinderen en ouders op pad voor de 5 of 10
kilometer per avond tijdens de Avondvierdaagse. We wensen iedereen
gezellige wandelingen toe!
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Voor in de agenda!
28 – 31 mei
31 mei
11 juni
25 juni
2 – 6 juli
6 juli

: avondvierdaagse
: studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij!
: schoolfotograaf voor groepsfoto’s
Muziekavond
: studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij!
: laatste spreekuurweek
Voorlopige schooladviezen groep 7
: sportdag

Informatie van buiten de school

Bericht van de bibliotheek:
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer
doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in
de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. De
VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te
downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te
zijn.
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als
uzelf genieten van meer dan
60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl
In de bijlage:
 Vraag van de maand maart CJG: “Hoe stel ik grenzen in opvoeden zonder de boeman te zijn?”
 Flyer kinderkoor Jong Holland
 Rolletje Bolletje kindertheater

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van PCBS “de Parel”.
De nieuwsbrief komt gemiddeld 1 keer per maand uit rond de eerste maandag van de maand.
Adressen en telefoonnummers:
PCBS de Parel Holleblok 6, 1273 EG Huizen
Directie en redactie:
Tel. nr.:
035-5257155
Diane Visser, locatieleider
E-mail:
deparel@ichthushuizen.nl
Erica van Velzen, administratie
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