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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand mei.
Voor de onderbouw
Alles Heeft De Here God Gemaakt
De haan die kraait - kukeleku
En de kip die kakelt - tok tok tok
En de kikker kwaakt - kwak kwak kwak
Alles heeft de Here God gemaakt
En de krekel tsjirpt - tssjk tssjk tssjk
En het bijtje zoemt - bzz bzz bzz
En het eendje kwaakt - kwak kwak kwak
Alles heeft de Here God gemaakt
De neushoorn in het warme land
Het kleine luisje aan de wand
Het muisje en de olifant
Alles is in Zijn hand
En de regen druppelt - tikke tik tik

En de wind die blaast - fff fff fff
En de boom die kraakt - krik krik krak
Alles heeft de Here God gemaakt
De blaadjes ritselen - frr frr frr
En de sneeuw die dwarrelt - wizze wiz wiz
En het ijs dat kraakt - krik krik krak
Alles heeft de Here God gemaakt
De bergen en het lage land
De zeëen en het schelpenstrand
De bloemen aan de waterkant
Alles is in Zijn hand
En de haan die kraait - kukeleku
enz...

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld Staat op: Kom en zie, Een boom vol liedjes (deel 2)

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=Pyp4Q1wyHoQ
Bovenbouw

Na na na na na na
God heeft ons zijn woord gegeven
het begint bij Genesis
en tot en met Openbaring
zie je wie en wat Hij is
't Is niet altijd even simpel
soms begrijp je 't niet meteen
maar zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen
Hij is groot en geweldig
goed voor iedereen
geeft ons elke dag zijn liefde
Hij is altijd om ons heen

en wij willen Hem kennen
elke dag steeds meer
en wij zullen Hem prijzen
want Hij is de hoogste Heer
Na na na na na na
God heeft ons zijn trouw bewezen
dwars door de geschiedenis
en we mogen gaan ontdekken
hoe fantastisch goed Hij is
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
en Hij laat ons nooit alleen
Ja, zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen
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Hij is groot en geweldig ... (3x)

Na na na na na na

Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=5_qLYAp5StM
Goede Vrijdag en Pasen
In vorige weekend hebben we Goede Vrijdag en Pasen gevierd. We hebben nagedacht over het lijden
en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God. Ons bij God brengen is het doel van het lijden en
sterven (Goede Vrijdag) en opstanding (Pasen) van Jezus. Wat een rijkdom! En deze rijkdom is gratis!
De leerlingen van locatie Giessen hebben samen met vaders, moeders, opa’s en oma’s de viering in
de kerk van Giessen gedaan. De leerlingen van de locatie Rijswijk hebben de viering in de klas
gedaan. We kunnen terug zien op twee mooie vieringen.
Schooltijden vanaf 2017-2018
In de MR vergadering van begin april is gesproken over de schooltijden vanaf het nieuwe cursusjaar.
De MR heeft ingestemd met de volgende schooltijden:
maandag
08.30 – 12.00 13.00 – 15.00 (groep 1 is op maandagmiddag vrij)
dinsdag
08.30 – 12.00 13.00 – 15. 00
woensdag
08.30 – 12.15
donderdag
08.30 – 12.00 13. 00 – 15. 00
vrijdag
08.30 – 12.00 13. 00 – 15. 00 (groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij)
Voor de groepen 1-2 geldt dat in het nieuwe cursusjaar de deuren opengaan op 8.20 uur. Daarnaast
geldt voor de overige groepen dat vanaf 8.20 uur pleinwacht aanwezig is.
Koningsspelen

De dag begon met een ontbijt op school. En dat is erg lekker. Kijkt u maar naar onderstaande foto’s:

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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Daarna zijn de leerlingen met de bus naar Almkerk gebracht en hebben ze hun sport- en
spelactiviteiten gedaan. Het was een prachtige dag. Eén en al genieten! Met dank aan de sportcoach
Marc Pulles, die dit met zijn team heeft georganiseerd!
Nieuwbouw – dag van de bouw
Afgelopen woensdag konden we als personeel binnen kijken in de nieuwbouw. Dat was erg leuk!
Hieronder een foto-impressie:

Er wordt nog hard gewerkt om alles voor de zomervakantie klaar
te hebben!

Op zaterdag 20 mei wordt de ‘Dag van de bouw’. Het is dan mogelijk de nieuwbouw van binnen te
bekijken. Het is natuurlijk erg leuk.

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

Nieuwsbrief

Pagina 4 van 4

We zijn aan het onderzoeken welke activiteiten we met de leerlingen kunnen doen voorafgaand aan
de ‘Dag van de bouw’
Meesters- en juffendag
Op woensdag 14 mei vieren de leerkrachten van De Parel hun verjaardag samen met de kinderen.
Wij vinden het leuk om jullie enthousiasme te zien. Dit zorgt ervoor dat wij erg benieuwd zijn naar
jullie optredens en er naar uit kijken om deze te zien.
Wij willen deze speciale dag gezamenlijk starten en eindigen op het plein in Rijswijk. De kinderen
van Giessen zorgen er dus voor dat ze om 8.30 uur op het plein in Rijswijk zijn. Met elkaar openen we
dan deze feestelijke dag!
Nadat we gezamenlijk zijn gestart in Rijswijk, mogen de kinderen uit Giessen weer terug naar hun
eigen klas. Daar zullen zij weer worden opgewacht door hun eigen juf of meester.
Je hoeft deze dag geen eten en drinken mee te nemen, want wij trakteren op iets lekkers. Wel
zouden wij het leuk vinden als je verkleed naar school komt, zodat we er echt een feest van maken
met elkaar. Je mag zelf weten hoe je verkleed komt. Laat je talent maar zien!
In de vorige nieuwsbrief werd aangegeven dat er ook een winnaar per locatie zou komen. Gezien de
tijd kunnen wij dit op deze dag niet meer waarmaken. Eventueel kiezen de leerkrachten op een later
tijdstip nog een winnaar per locatie!
4 mei - Dodenherdenking
Op donderdag 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking. Volgend cursusjaar is onze school
‘Adoptieschool. We nemen het stokje over van ’t Ravelijn. Ook dit jaar zijn we weer aanwezig bij de
dodenherdenking.
Centrale Eindtoets
In de afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets gemaakt. Als school
maken we gebruik van de Cito-toets. We zijn natuurlijk allemaal benieuwd naar het resultaat.
Vakantie
Vanmiddag begint de meivakantie. Even geen school en heerlijk genieten van de vrije dagen. Op
maandag 1 mei worden alle leerlingen weer op de gewone tijden verwacht. We gaan dan de laatste
periode in van het schooljaar. We zijn volop bezig met de planning voor het nieuwe schooljaar.
Allen een fijne vakantie toegewenst.
Data
24-04 tm 28-04: vakantie
01-05 alle leerlingen worden weer op school verwacht
04-05: Dodenherdenking – onze school wordt adoptieschool
05-05: Bevrijdingsdag – de school is gesloten deze dag
08-05: MR vergadering
08-05: in deze week komt een nieuwsbrief uit
10-05: inloop Giessen
12-05: speelgoedmorgen groep 1-2
18-05: schoolreis groep 3 t/m 7
22-05 en 24-05: schoolfotograaf komt – nadere informatie volgt.

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

