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Voor alle data geldt: Deo Volente

Informatie over…
De vakantie is bijna voorbij. We zitten al in de laatste vakantieweek en maandag 22 augustus a.s gaan
de schooldeuren weer open en verwachten we alle leerlingen weer op de gebruikelijke tijd. De
leerlingen die in groep 1 tot en met 5 zitten, worden in locatie Rijswijk verwacht en de leerlingen die
in groep 6 tot en met 8 zitten worden in locatie Giessen verwacht.
In deze eerste nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal praktische zaken, zoals zwem- en
gymtijden, luizencontrole, inloop groep 3, enzovoort.
Schooltijden
Voor velen zijn de schooltijden bekend. Er is ook een aantal ouders die hun kind voor het eerst op
school brengen. Hieronder leest u de schooltijden zoals we die op onze school hanteren:
De schooltijden zijn als volgt:
maandag
08.30 – 12.00
dinsdag
08.30 – 12.00
woensdag
08.30 – 12.15
donderdag
08.30 – 12.00
vrijdag
08.30 – 12.00

13.15 – 15.15*
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15**

* Groep 1 is op maandagmiddag vrij.
** Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij.
Pauze
De ochtendpauze is voor alle groepen op beide locaties tegelijk. De pauze start om 10.15 uur en
duurt tot 10.30 uur.
Groep 1 en 2
De kleuteringang gaat vanaf 08.15 uur open. Er is dan ook toezicht in het lokaal aanwezig. U mag uw
kind in de klas brengen en nog even samen naar gemaakt werk kijken. Om 08.25 uur gaat de eerste
bel, om 08.30 uur gaat de tweede bel. Dan starten de lessen en moet u als ouder het lokaal verlaten.
’s Middags neemt u bij de deur van het lokaal afscheid van uw kind.
Groep 3 t/m 8
Tien minuten voor de lessen beginnen is er toezicht op het schoolplein. Vijf minuten voor schooltijd
gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan in de rij staan. Als de tweede bel gaat, moeten alle kinderen
in de klas zijn.
Inloop
Op de activiteitenkalender kunt u zien wanneer er inloop is in groep 3 t/m 8. Voor groep 1 en 2 is er
geen inloopochtend, omdat u uw kind in de klas mag brengen.
Overblijfkinderen
In verband met spelende overblijfkinderen is het plein voor midden- en bovenbouw tussen de
middag tot 13.00 uur ‘verboden terrein’ voor andere kinderen.
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Klaarover
Door de coördinatoren wordt nog gezocht naar een aantal ouders die kunnen helpen bij het
klaaroveren:
Voor de locatie Giessen: maandag 8.15 uur en donderdag 8.15 uur – graag contacten met Mirjam
(gegevens van Mirjam - 06 11 13 64 75 / info@dekapster.nl
Voor de locatie Rijswijk: vrijdag 15.15 uur – graag contacten met Caroline (gegevens van Carolien 06
10 36 07 71 / cmkant-transport@hi.nl).
Zwemtijden
De leerlingen van groep 3 en 4 hebben één keer zwemmen in plaats van gym. De zwemtijden zijn:
Groep 4b
Groep 3a/3b
Groep 4a

maandagmiddag om 14.30 uur tot 15.00 uur
donderdagmiddag om 13.30 uur tot 14.00 uur
donderdagmiddag om 14.00 uur tot 14.30 uur

Gymtijden
De gymlessen vinden plaats op de volgende dagen.
Dinsdagmorgen: groep 3 t/m 7 gymmen
Dinsdagmiddag: groep 8 start om 13.15 uur bij de gymzaal.
De tweede gymles voor groep 5 t/m 8 vindt plaats op:
donderdag vanaf 13.00 uur
groep 5, groep 6a en groep 6b/7b
vrijdag vanaf 14.00 uur
groep 7 en 8
Op donderdagmiddag zijn de leerlingen van groep 3a en 3b en 4a met één leerkracht zwemmen. De
andere leerkracht gaat met groep 5, 6a en 6b/7b mee naar de gym.
Inloop groep 3
Voor de ouders van de leerlingen in groep 3a en groep 3b/5b is op elke woensdag tot aan de
herfstvakantie een inloop gepland voor de groep 3 leerlingen. U kunt dan uw kind(eren) in het lokaal
brengen en kijken waar uw kind(eren) mee bezig is(zijn).
Luizen
Op woensdag 24 augustus wordt de eerste luizencontrole gehouden. Heeft u er nog aan gedacht uw
kind(eren) te controleren op luizen en neten?
Data
Omdat u de jaarkalender nog niet heeft ontvangen, leest u hieronder van een aantal activiteiten de
planning.
24-08: luizencontrole
31-08: inloop locatie Rijswijk
02-09: speelgoedmorgen groepen 1-2
07-09: inloop locatie Giessen
09-09: leerlingen vrij i.v.m. Giessense markt
19-09: oudervertelmoment (u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
22-09: oudervertelmoment (u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
25-09: KerkSchoolGezinsdienst voor locatie Giessen (Gereformeerde Kerk Rijswijk)

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

