Prot. Christelijk Basisschool De
Parel
Molecatensingel 250
3077SH Rotterdam
Tel.
: 010-4825226
e-mail :
basisschool@pcbdeparel.nl
internet: www.pcbdeparel.nl

Beste ouders,
Voor u ligt het oudernieuws van
februari van PCB De Parel
Onze nieuwe adjunct-directeur
Wij zijn heel erg blij om aan iedereen
mee te kunnen delen dat vanaf
1 maart juf Joyce van der Mei de
adjunct-directeur van PCB De Parel
wordt. Zij heeft haar opleiding hiervoor
afgerond en ook in overleg met ons
team en onze MR is voor Joyce
gekozen.

gelukkig toestemming gekregen om
nieuwe toiletunits te krijgen op het
hoofdgebouw. Fantastisch nieuws
zeker omdat wij eigenlijk niets meer
mochten verbouwen omdat er de
laatste 2 jaar al veel verbouwingen
(lerarenkamer, ICT lokaal, nieuwe
matten en directiekamer) gedaan
zijn. De brief vanuit de oudergeleding
van de MR heeft hier zeker ook aan
bijgedragen.
Oproep handige ouders gezocht
Veel leerling tafeltjes op school zijn niet
meer helemaal goed. Er zijn soms lades
of kastjes kapot. We hebben nieuwe
besteld zodat ieder kind weer een
goed tafeltje heeft.
Nu komt onze vraag aan een paar
handige ouders. We willen op 21
februari, tijdens de studieochtend,
starten om de oude lades en kastjes
eraf te halen en de nieuwe erop te
schroeven. Wij zoeken ouders die van
9 uur tot 12 uur willen helpen?

Toiletten op het hoofdgebouw
We zijn heel blij dat we iedereen mede
kunnen delen dat in de zomervakantie
alle toiletten in de school vernieuwd
worden. Via het bestuur hebben we

Wie van de ouders kan ons helpen. Wij
zorgen voor wat lekkers bij de koffie .
Mocht u een accu tol hebben, wilt u
deze dan naar school meenemen?
Wilt u het laten weten aan de
leerkracht van uw kind of aan meester
Arthur als u ons kunt helpen.

Rapportpresentaties groep 7
Het tweede rapportgesprek van groep
7 heeft een andere opzet als de
afgelopen jaren.
In groep 7 zullen de leerlingen dit jaar
zelf hun tweede rapport presenteren
aan hun ouders en aan de leerkracht.
In het kader van 21ste-eeuwse
vaardigheden en ter voorbereiding op
hun verdere loopbaan is het erg
belangrijk dat leerlingen zichzelf
kunnen presenteren en inzicht hebben
in hun kwaliteiten en hun
aandachtspunten. De leerlingen van
groep 7 zijn op donderdag 22 maart
vrij maar zijn verplicht om de 20
minuten die zij ingepland staan op
school aanwezig te zijn om hun
presentatie te geven.
Daarom zullen wij in groep 7 starten
met een pilot (een proef). Elke leerling
van groep 7 zal op donderdag 22
maart een presentatie geven over zijn
of haar tweede rapport. Zij krijgen dit
rapport twee weken van te voren van
meester Andreas en bekijken dit
samen met hem. Aan de hand van
het rapport maken zij een presentatie.
Hierin vertellen zij een stukje over
henzelf, over wat zij goed vinden aan
hun rapport en hoe het komt dat zij
hier goed op scoren en zij presenteren
een verbeterpunt(en). Dit alles
presenteren zij in ongeveer 10 minuten
aan hun ouders en aan de leerkracht,
daarna volgt er een kort nagesprek
over hoe het is gegaan.
Hoe de leerlingen de presentatie
geven, is aan hen. Dit mag met behulp
van een PowerPointpresentatie,
steekwoorden op een blaadje, iets
creatiefs.

Wij hopen dat dit een goede
voorbereiding is op de verdere
loopbaan van de leerlingen. Mocht de
pilot een succes zijn, zullen wij volgend
schooljaar deze trend voortzetten in
meerdere groepen.

Belangrijke data
21 feb
26 feb
05 mrt
07 mrt
12 mrt
13 mrt
16 mrt

19 mrt –
23 mrt
22 mrt
22 mrt

29 mrt

Studieochtend, leerlingen zijn
vrij.
Start voorjaarsvakantie
MR vergadering vanaf 19.15
uur.
1e schooltuinles groep 6
Gastles Bureau Halt in groep
7&8
Leerlingenraad vergadering
14.15-15.15 uur open spreekuur
Theo van Muijen,
jeugdverpleegkundige.
Week van de lentekriebels
Rapportgesprekken gr 3-8
Leerlingen van groep 7 zijn
deze dag vrij. Zij moeten deze
dag alleen op hun gesprek
samen met hun ouder(s)
aanwezig zijn.
Paasviering
Continurooster tot 14.00 uur

