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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Onderstaand leest u het lied van de maand maart dat de leerlingen aanleren.
Onderbouw:
Als ik mijn ogen sluit – Opwekking 85
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen.
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.
Ik hoor opnieuw zijn stem die roept: het is volbracht. En daarna wordt het stil, 't is donker als de
nacht, toen stierf hij aan het kruis toen was de pijn voorbij.
O ik weet meer dan ooit dat hij dit deed voor mij.
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil.
Ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil. Hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij.
U kunt het lied ook beluisteren via volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=n6ED6M6YRfc
Bovenbouw: De Heer is mijn herder (Naar Psalm 23)
Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder
Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij
Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder
Want wat mij ook wordt aangedaan
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U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer
Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid
Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2000 Celmar Music
U kunt het lied ook beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=xoT3tmyk638
Paasviering – 24 maart 2016
Op donderdag 24 maart houden we op beide locaties de Paasviering.
De kinderen mogen die dag op school lunchen. De Ouderraad zal voor beide locaties een lunch
verzorgen. Zij zorgen ook voor borden, bekers en bestek. De kinderen hoeven hier dus niets voor
mee te nemen, denkt u wel aan de pauzehap?
Na de lunch vertrekken de kinderen van locatie Rijswijk naar de Gereformeerde kerk te Rijswijk. Daar
zullen zij een Paasdienst houden. De viering start om 13.00 uur en zal tot 14.00 uur duren. De ouders
van de kinderen van locatie Rijswijk zijn hierbij van harte welkom. Na de dienst mogen de kinderen
met hun ouders naar huis. De kinderen die niet worden opgehaald lopen met de leerkrachten terug
naar school.
Na de lunch houden de kinderen van locatie Giessen de Paasviering in hun eigen klas met de
leerkracht.
Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij. Mocht(en) uw kind(eren) niet naar huis/opvang kunnen, dan mag
(mogen) uw kind(eren) tot 15.15 uur op school blijven.
Collega’s
Op maandag 7 maart 2016 is bij juf Dinella en haar man een gezonde zoon geboren. Zijn roepnaam is
Sem (Sem Corné) en hij weegt 3830 gram. We feliciteren juf Dinella en haar man van harte met de
geboorte van Sem en wensen hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van Sem!
Brede School
De stuurgroep ‘Brede school’ heeft gevraagd om onderstaand persbericht op te nemen in de
nieuwsbrief. Zoals in het bericht te lezen is, zal de bouw van de nieuwe Brede School rond de zomer
2016 starten! We zijn blij en dankbaar dit we dit bericht kunnen plaatsen. Het bericht is ook gestuurd
aan genoemde bladen.
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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Oversteken en Klaar-overs
Namens de klaar-overs van Rijswijk doen we een dringende oproep aan de leerlingen die van Giessen
naar Rijswijk fietsen. De klaar-overs van Rijswijk constateren steeds meer dat er leerlingen uit
Giessen via het voetpad naar het gebouw in Rijswijk fietsen. Dit creëert geen veilige situatie voor de
voetgangers. De klaar-overs staan er niet zonder reden!
De klaar-overs van Rijswijk melden ook dat zij steeds vaker kinderen zien oversteken voor dat de
klaar-overs er staan. De klaar-overs staan er vanaf 08.15 uur!
Ouders, wilt u bespreekbaar maken met uw kind dat ze niet over het voetpad fietsen en dat ze
oversteken bij de klaar-overs? Dank alvast!
Overblijven op de Parel - het betalen voor het overblijven gaat veranderen!
De overblijfcoördinator heeft met de directie gekeken naar de betalingsmogelijkheden bij de
overblijf. We willen eigenlijk geen contact geld meer in de school hebben en daarom zijn we tot de
conclusie gekomen dat we in de betalingsmogelijkheid het een en ander willen gaan wijzigen.

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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Na de meivakantie introduceren wij de strippenkaart als betalingssysteem voor het overblijven. Voor
velen een “oude bekende” op de locatie Giessen. De kosten blijven € 1,- per keer overblijven. Op de
strippenkaarten worden de keren overblijven bijgehouden. De kosten voor de strippenkaarten
worden per automatische incasso geïncasseerd. De kaarten zijn te verkrijgen in eenheden van 10, 20
of 30 strippen. Ze worden verstrekt en bijgehouden door de overblijfmoeders. Bij een volle kaart
krijgt uw kind een nieuwe kaart en het verschuldigde bedrag zal automatisch van uw rekening
worden afgeschreven. Bijzondere wensen kunnen overlegd worden met de overblijfcoördinator.
Wanneer u gebruik maakt van de overblijfmogelijkheden, frequent of zeer incidenteel, vul dan de
machtiging in en lever deze in bij de directie. De “euro-in-de-broodtrommel” wordt vanaf 9 mei
2016 niet meer geaccepteerd.
Overblijfcoördinator Ilse Smits voor locatie Giessen én locatie Rijswijk. Telefoonnummer 0637449671 of 0183-760639.
De vaste ‘overblijvers’ ontvangen op korte termijn via de kinderen een incassobericht dat ingevuld
dient te worden, zodat we na de meivakantie het verschuldigde bedrag kunnen incasseren.
Oude kranten – locatie Rijswijk.
Hierbij doen we een oproep voor oude kranten die we gebruiken voor het knutselen. In het
overblijflokaal in Rijswijk staan dozen waarin de oude kranten neergelegd kunnen worden. Bij voorbaat
dank.
Aanmelden nieuwe leerlingen – herhaalde oproep
We vragen uw aandacht voor het volgende:
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 uiterlijk 15 maart 2016 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.
Dank voor de medewerking, hierdoor kunnen wij verder met de planning en organisatie van het
nieuwe cursusjaar 2016-2017.
Studiedag woensdag 16 maart
Op woensdag 16 maart is een studiedag gepland. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Tijdens de studiedag denken we met elkaar na over de behaalde opbrengsten van de leerlingen.
Welke trend op schoolniveau zien we met elkaar bij de taalvakken en rekenen? Zijn er schoolbrede
ontwikkelingen te zien waarop we moeten inspelen? Wat betekent dit voor ons onderwijsaanbod.
Voor de beoordeling van de school door de inspectie hanteerde de inspectie tot februari 2016 eigen
inspectienormen. Dit heeft de inspectie los gelaten en wordt aan de scholen gevraagd een eigen
streefdoel/-norm op te stellen voor de verschillende vakken voor de taalvakken en rekenen. In het
opstellen van streefdoelen hebben we als school stappen gezet en kijken we tijdens deze studiedag
wat de resultaten zijn. Voor de Centrale Eindtoets, die sinds april 2015 verplicht is, hanteert de
inspectie nog wel een inspectienorm.
Continurooster – donderdag 24 maart
Op donderdag 24 maart 2016 hebben we een continurooster. De leerlingen zijn dan om 14.00 uur
vrij. De kinderen hoeven geen gym- of zwemspullen mee te nemen, want er is géén gym- en géén
zwemles.

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

