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Voor alle data geldt: Deo Volente

De kerstvakantie is weer voorbij en het nieuwe kalenderjaar weer begonnen We wensen u allen een
gezegend 2016 toe! De school is volop in bedrijf… Inmiddels zijn de leerlingen gestart met het maken
van de cito-toetsen!
Lied van de maand…
Onderstaand leest u het lied van de maand januari dat de leerlingen aanleren.
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.
3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
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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
Jaarkalender - wijzigingen
In jaarkalender zijn een paar wijzigingen doorgevoerd die we graag aan u doorgeven
- Schoolreis: op 19 april gaat groep 7 óók op schoolreis
- Entreetoets (groep 7): in de week van 9 mei wordt gestart met de entreetoets en deze duurt
ongeveer twee weken
- Inloop 4 mei (Giessen): wordt verplaatst naar 11 mei
Kerk – school- gezinsdienst –Rijswijk - 24 januari 2016
Zondag 24 januari is er een Kerk School Gezinsdienst in de Gereformeerde kerk in Rijswijk.
De dienst begint om 9.30 uur en het thema is: ‘’ Ik ben geroepen”. Het doel van de collecte is:
“Stichting het tweede huis”. Dit huis is voor mensen met een verstandelijke beperking in
Werkendam.

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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Wij vinden het fijn u te ontmoeten tijdens de dienst.
Na de dienst kunt u onder het genot van een kop koffie of thee napraten over de dienst.
Nieuwe hulpouder
Vanaf deze week start Désirée Kant, moeder van Calvin Kant uit groep 8, om wekelijks op woensdag
wat kinderen extra te begeleiden. Dit gaat vooral om het oefenen van het technisch lezen of
woordenschat. We vinden het heel fijn dat ze dit vrijwillig op wil pakken, zodat sommige kinderen
nog meer extra oefening en herhaling van stof krijgen aangeboden.
Het kan zijn dat uw kind in een klein groepje begeleid gaat worden.
We wensen Désirée veel succes en willen haar vanaf deze plaats ook alvast bedanken voor haar
inzet.
Rapporten inleveren
Wilt u zo spoedig mogelijk het rapport van uw kind(eren) (laten) inleveren bij de groepsleerkracht.
Dan kunnen wij er voor zorgen dat uw kind op 12 februari weer een rapport krijgt. Dank alvast.
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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10-minutengesprekken 15 februari en 18 februari
De 10-minutengesprekken die in februari zijn gepland worden voor beide locaties gehouden in de
locatie Rijswijk. Er zijn daar voldoende ruimtes om voor de hele school de gesprekken te houden.
Inloopavond 18 januari 2016
Op maandagavond 18 januari 2016 is in de bibliotheek een inloopavond gepland rond de
verkeerssituatie Brede School.
Avond ‘Social media’ – 2 februari
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de informatie-avond over social media op dinsdag 2 februari 2016
in CBS ‘de Parel’- locatie Rijswijk. We hebben Lies Havelaar van bureau ‘Halt’ uitgenodigd hierover
haar kennis met ons te delen.
De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Programma
18.45- 19.00 uur inloop
19.00 uur- 20.00 uur: presentatie door Stichting Halt
20.00 uur- 20.15 uur: pauze (koffie/thee)
20.15 uur -21.00 uur interactief gedeelte: ouders praten met elkaar n.a.v. diverse stellingen.
Inhoud
Het gebruik van internet en digitale communicatie, zoals WhatsApp, Snapshot,
Twitter en Facebook, is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Kinderen en jongeren hebben op deze manier veel contact met elkaar en
(onbekende?) anderen. Zij ervaren het als leuk en makkelijk. Met de komst van
al deze media zijn er ook nieuwe gevaren en een nieuwe manier van pesten
ontstaan, het digitaal pesten. Uit onderzoek is gebleken dat 65% van de
kinderen/jongeren wel eens pest via internet.
Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven waarin gesproken wordt over de risico’s van
sociale media en de oorzaken en gevolgen van (digitaal) pesten. U krijgt tips hoe u uw kind(eren) kan
begeleiden in de digitale wereld en wat u kunt doen als uw kind(eren) te maken krijgt met
pestproblematiek.
Wilt via onderstaande strook laten weten of u aanwezig bent. U kunt de strook tot uiterlijk maandag
18 januari as (laten) inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
We stellen het op prijs u te ontmoeten op deze avond.
De ouders van
____________________________________________________groep______________

Komt/komen met _____persoon/personen naar de informatieavond op dinsdag 2 februari 2016.

Handtekening: _______________________________________________
(graag (laten) inleveren bij de groepsleerkracht)

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

