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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
Collecte Paasviering en zendingsgeld
De collecte van de Paasviering van locatie Giessen heeft € 92,00 opgebracht. Dit geld wordt besteed
voor ‘Giro 555’. Voor deze organisatie is ook de opbrengst van het zendingsgeld bestemd. In beide
locaties is het mooie bedrag van € 439,00 opgebracht.
schoolfotograaf
Op maandag 22 mei en woensdag 24 mei a.s. komt de schoolfotograaf. Op maandag is de fotograaf
op locatie Giessen aanwezig. Op woensdag komt de fotograaf op locatie Rijswijk. Een uitzondering
vormt groep 1-2a. Zij gaan op maandag 22 mei om 8.30 uur op de foto. Dit in overleg met de
collega’s en de fotograaf.
De fotograaf gebruikt onderstaande achtergrond.

Onderstaande informatie komt van de fotograaf:
‘Ter info voor de ouders: ik ga gebruik maken van een inlogkaartje waar een code op staat die de
ouders moeten gebruiken om de foto's van hun kinderen te kunnen zien. Dit is een persoonlijke code
dus ze krijgen alleen de foto's van hun eigen kind te zien. Let op, als de datum voorbij is kunnen er
geen foto's meer besteld worden!’

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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Op woensdag 24 mei zijn de foto’s met broertjes en zusjes gepland. Dat gebeurt op locatie Rijswijk
als de school uit is.
Centrale Eindtoets
In het nieuws wordt al het een en ander gezegd en geschreven over het landelijke resultaat van de
centrale eindtoets voor alle scholen. Morgen krijgen de leerlingen van groep 8 en hun ouders de het
voorlopige resultaat mee naar huis.
Schoolreis - betalingsherinnering
Op donderdag 18 mei is de schoolreis gepland. We gaan er vanuit dat u al betaald hebt. Als dat nog
niet het geval is, wilt u dan voor de betaling zorgen? Het is wel fijn als we allemaal naar binnen
kunnen.
Komende weken – vrije dagen
In de komende weken hebben we te maken met een aantal korte weken. In de week van Hemelvaart
hebben we drie dagen school. Vrijdag 2 juni zijn alle leerlingen ’s middags vrij en zijn de leerlingen
vanaf donderdag 8 juni weer hartelijk welkom.
Data
12-05: speelgoedmorgen groep 1-2
18-05: schoolreis groep 3 t/m 7
22-05 en 24-05: schoolfotograaf komt
25-05: Hemelvaartsdag
23-05: vrije dag
29-05 t/m 31-5: schoolkamp groep 8
29-05: in deze week komt nieuwsbrief uit.
02-06: vrije middag voor alle leerlingen – ook de leerlingen van groep 5 t/m groep 8
04-06: 1e Pinksterdag
05-06: 2e Pinksterdag
06-06 t/m 07-06: vrije dagen
07-06: werk-/studiedag voor het personeel
08-06: leerlingen worden weer verwacht.

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

