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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand maart.
Onderbouw
Vijf Broden En Twee Vissen
Vijfduizend mensen waren
Aan 't luisteren naar de Heer
Maar op de derde avond
Was er geen eten meer

Ja, Jezus deed een wonder
Want Hij heeft alle macht
Maar denk eens aan die jongen
Die het bij Jezus bracht

Er was nog wel een jongen
Die iets te eten had
Hij gaf het aan de Here
Het was zijn hele schat

Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Het was zijn hele schat
Zou jij ze kunnen missen
Als jij niets anders had

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=U65rKhxOf1g
Staat op: Kom en zie, Een boom vol liedjes (deel 1)

De bovenbouw
Iets van alle dieren
Je kunt zo stil zijn als een muis
En zo bang zijn als een wezel
Je kunt trots zijn als een pauw
En zo koppig als een ezel
Je kunt vrij zijn als een vogel
En zo zacht zijn als eenden dons
Want iets van alle dieren vind je weer terug

En dat valt ook te begrijpen
Omdat God die alles schiep
Na de dieren ook de mensen
Op een dag tot leven riep
Daarom is er tussen mens en dier
Een hele nauwe band
Omdat ze zijn geschapen
Geschapen door Zijn hand.

Je kunt zo slim zijn als een vos
En zo ijverig als mieren
Je kunt trouw zijn als een hond
Zo geduldig als de gieren
Je kunt vechten als een tijger
En zo glad zijn als een aal
Want iets van alle dieren vind je in ons
allemaal

Je kunt zo wijs zijn als een uil
En zo volgzaam als de schapen
Je kunt sterk zijn als een beer
Je kunt als een os gaan slapen
Je kunt dansen als een vlinder
Zingen als een nachtegaal
Want iets van alle dieren vind je in ons
allemaal

Refrein
Refrein
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ
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Zendingsgeld
Elke week nemen de kinderen zendingsgeld mee. Dat is bijzonder fijn. In het afgelopen half jaar is
€ 550,- door de kinderen meegenomen. Hartelijk bedankt jongens en meiden! Dat mooie bedrag
wordt overgemaakt naar stichting Interkerk te Hoorn. Voor meer informatie verwijzen we u naar de
website van deze stichting: http://www.interkerk.info/
De opbrengst van de collecte van de Kerstviering is € 339,-. Dat bedrag is ook bestemd voor deze
stichting. De stichting maakt prachtige scheurkalenders voor verschillende leeftijden. Ze zijn in
principe gratis, maar een bijdrage in de verzendkosten wordt op prijs gesteld. Voor meer informatie
verwijzen we naar: http://www.interkerk.info/leesmeer/kalendersinfo.htm
Collega’s
Op 7 februari is de vader van juf Renatha zeer plotseling en totaal onverwachts overleden. We leven
mee met Juf Renatha en Wilco.
De reïntegratie van Juf Gerrike is gelukkig voorspoedig verlopen, waardoor ze met ingang van deze
week hersteld gemeld is. Zoals vermeld is in de vorige nieuwsbrief richt zij zich uitsluitend op het
begeleiden van kinderen met een arrangement.
We nemen afscheid van juf Christa Smits. Zij heeft in de afgelopen maanden de taken van juf Gerrike
waargenomen. Hartelijk dank juf Christa!
Avondvierdaagse - vooraankondiging
Namens het comité dat de Avondvierdaagse organiseert, geven we alvast de data door waarop deze
gehouden wordt: van 18 tot en met 21 april 2017. Verdere info volgt nog!
Medezeggenschapsraad – oproep kandidaten oudergeleding
Jaarlijks zijn er leden van de medezeggenschapsraad die uit de MR moeten, omdat ze niet meer
herkiesbaar zijn of om andere redenen aftreden. Dat geldt dit jaar voor Caroline van Oostrum. Dat
betekent dat er een vacature voor het secretariaat van de MR komt. Aan Wilma Bok (MR-lid) is
gevraagd of zij de nieuwe secretaris van de MR wil zijn. Tijdens de laatste MR vergadering heeft
Wilma aangegeven dat ze dat wil doen. Fijn dat deze functie is ingevuld.
Met het aftreden van Caroline ontstaat er een vacature waarvoor de MR ouders/verzorgers oproept
die belangstelling hebben zitting te nemen in MR, waardoor meegedacht kan worden in het beleid
van de school. De voorkeur gaat uit naar iemand die enige affiniteit heeft met financiën. De MR vindt
het fijn als er ook vaders zijn die een deel van hun vrije tijd beschikbaar willen stellen.
Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kunt u altijd terecht bij: Caroline van Oostrum,
Jenette Tolhoek, Mariska van Mourik, Nadine Veenman, Lianne Spiering, Gerco van Dueren den
Hollander en Gerrike Post.
Als u sowieso vragen/opmerkingen hebt over 'het reilen en zeilen' op school of u wilt met ons
meedenken, dan kunt u altijd terecht bij bovenstaande MR- leden of een briefje stoppen in de bus
van de MR die op allebei de locaties hangt.
We hopen op veel enthousiaste ouders die onze MR willen komen versterken
In de hal van de school staat een verkiezingsbus waarin u onderstaande strook kunt stoppen.
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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_______________________________________________________________ (hier afknippen)

Naam: -------------------------------------------------------------------Stelt zich kandidaat voor de MR van de Parel.
Mijn kind(eren) zit(ten) in de volgende groep(en):
Groep ________
Groep ________

Van de overblijf
Namens de overblijfmoeders ontvingen we het verzoek om eens op zolder te kijken naar
tweedehands spelletjes. Zij zijn namelijk op zoek naar spelletjes voor tijdens het overblijven; met
name eenvoudige gezelschapsspellen als vier-op-een-rij zijn zeer welkom!
Machtiging automatische incasso Vrijwillige ouderbijdrage
Als u de machtiging nog niet hebt ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen. U mag dit
formulier ook meenemen naar het gespreksmoment.
Aanmelden zoon/dochter
De oproep voor het aanmelden van uw zoon/dochter in de vorige nieuwsbrief heeft geresulteerd in
een aantal aanmeldingen. Fijn dat u uw kind heeft aangemeld. Misschien zijn er nog meer ouders die
hun kind willen aanmelden. Wilt u uw zoon/dochter, die tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018
vier jaar hoopt te worden, dan zo spoedig mogelijk aanmelden? Als u nog geen aanmeldformulier
heeft ontvangen, kunt u dat 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 2017-2018.
Vrijdag 22 februari – start voorjaarsvakantie
Alle leerlingen zijn op vrijdag 22 februari om 12.00 uur vrij. Dan begint de voorjaarsvakantie. Heerlijk
even niets doen en lekker uitrusten! We wensen iedereen een fijne vakantie toe. Op maandag 6
maart worden alle leerlingen weer op de normale tijd verwacht.
Data
23-02: 10 minuten gesprekken
24-02: school gaat om 12.00 uur uit
27-02 – 03-03: voorjaarsvakantie
08-03: luizencontrole
08-03: Biddag voor gewas en arbeid
10-03: speelgoedmorgen groep 1-2
13-03: deze week komt de nieuwsbrief
Een fijne vakantie toegewenst!
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