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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,
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?
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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
Opbrengst collecte SKG-dienst
We kunnen terug zien op een mooie SKG-dienst waarin het horen van de stem van God en Hem
volgen centraal stond. In de SKG-dienst is gecollecteerd voor het doel ‘Tweede tehuis in Altena’. In de
vorige nieuwsbrief bent u daarover uitgebreid geïnformeerd. De collecte heeft het mooie bedrag van
€295 opgebracht. Heel hartelijk dank!
Luizen geconstateerd
In locatie Rijswijk zijn in de groepen 1/2a, 4 en 7 luizen en neten geconstateerd. Op woensdag 27
januari (dat is morgen) zal in deze groepen een hercontrole worden gedaan. Wilt u er op toezien dat
er geen gel in het haar van uw kind zit en dat er gemakkelijk gecontroleerd kan worden?
Studiemiddag 28 januari
Donderdagmiddag 28 januari as zijn de leerlingen vrij in verband met een studiemiddag.
Vrijwillige ouderbijdrage
De Ouderraad regelt een hoop leuke feestelijkheden bij bijzondere dagen. Denk aan cadeaus en
lekkers bij Sinterklaas, een mooi aandenken bij Kerst, enzovoort. Deze uitgaven mogen niet met geld
van de overheid worden betaald. Hiervoor bestaat de vrijwillige ouderbijdrage. Ook dit schooljaar
bedraagt dit weer € 17,50 per leerling. Als uw kind vanaf januari instroomt is de vrijwillige
ouderbijdrage: € 8,75. Eind januari zal de vrijwillige ouderbijdrage worden geïncasseerd. Kinderen
waarvoor geen automatische incasso is afgegeven, ontvangen op korte termijn een factuur.
Avond ‘Social media’ – 2 februari – herhaalde oproep
In de vorige nieuwsbrief bent u al van harte 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. U kunt zich nog aanmelden tot donderdag 28 januari uiterlijk 12.00 uur via de
mail: secretariaat@cbsdeparel.net .
Open dag/informatie-avond
Gisteren is op beide locaties een open middag geweest. Het was fijn nieuwe ouders en nieuwe
leerlingen welkom te kunnen heten. Ook is een aantal ouders geweest, die al een kind op school
hebben. Dat is fijn! Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen van nieuwe leerlingen gedaan.
Als u uw zoon/dochter, die tussen 1 juni 2016 en 1 oktober 2017 vier jaar hoopt te worden, nog wilt
aanmelden, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Als u nog geen aanmeldformulier heeft
ontvangen, wilt u dat dan 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 2016-2017.
Vrije vrijdagmiddag 19 februari
Op vrijdag 19 februari start voor alle leerlingen de voorjaarsvakantie om 12.00 uur. De leerlingen van
groep 5 tot en met 8 zijn dan vrij.
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