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Voor alle data geldt: Deo Volente

U ontvangt deze extra nieuwsbrief in verband met een aantal punten die dinsdag nog niet konden
worden opgenomen in de nieuwsbrief.
Lied van de maand…
Onderstaand leest u het lied van de maand januari dat door de leerlingen wordt aangeleerd.
Onderbouw
‘K heb Jezus nodig - Evangelische liedbundel 435
1.
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
2.
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.
U kunt het lied ook beluisteren via volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=cbhCtg7UOpM
Bovenbouw
Jezus die langs het water liep – Gezang 47 Liedboek voor de Kerken
1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
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3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
U kunt het lied ook beluisteren via volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=reQowcmqGnE
Kerst
We kunnen terug zien op twee prachtige kerstvieringen. Er is veel opgezegd, gezongen en geluisterd.
Het was met een woord: geweldig! Centraal in de kerstvieringen stond de komst van Jezus als Licht
van deze wereld. De Here Jezus zei dat ook tegen de mensen: Ik ben het Licht voor de wereld. Wie
Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
Ook was het goed om bij de afsluiting op het schoolplein te zijn. We hebben rond de vuurkorven met
elkaar geluisterd naar het orkest en gezongen.
Luizencontrole
Op woensdag 6 januari vindt opnieuw een luizencontrole plaats. Zullen we onze doelstelling: cbs ‘de
Parel’ is een luisvrije school’ halen? We zijn benieuwd. Werkt u er aan mee?
Kerk – school- gezinsdienst –Rijswijk - 24 januari 2016
In de activiteitenkalender de datum van deze KSG-dienst voor de locatie Rijswijk niet opgenomen.
Deze dienst wordt in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk gehouden. Daarom geven we deze datum
alvast aan u door. Wilt u deze datum alvast reserveren?
Open dag/informatieavond
Op maandag 25 januari is de jaarlijkse open dag en informatieavond voor nieuwe leerlingen gepland.
In januari wordt een advertentie geplaatst in het Altena Nieuws. Het is fijn als u in uw eigen
omgeving ouders van toekomstige leerling alvast op deze open dag/informatieavond wilt wijzen.
Studiemiddag – 28 januari
Op donderdag 28 januari hebben we een studiemiddag. De leerlingen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij.
Dat betekent dat er géén zwemles is deze middag!
Activiteiten en datum
Onderstaand vindt u een overzicht van activiteiten die in januari 2016 onze aandacht vragen:
6 januari: luizencontrole
12 januari: nieuwsbrief
24 januari: KSG-dienst – locatie Rijswijk
25 januari: open dag en informatieavond nieuwe leerlingen
28 januari: studiemiddag – leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
We wensen u allen gezegende kerstdagen en 2016 toe.
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