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EXTRA 11 mei 2017

Voor alle data geldt: Deo Volente

Collega
Vanmorgen kregen we bericht dat de vader van juf Lida is overleden. We leven met juf Lida en haar
gezin mee.
Vrije dag
Met dank aan oplettende lezers. In de nieuwsbrief van gisteren stond in de rubriek ‘Data’ 23-05 vrije
dag. Dat was een schrijffout. De juiste datum is vrijdag 26 mei (de dag na Hemelvaart). Op deze dag is
de school dicht en dus niet 23-05.
Centrale Eindtoets
Vandaag krijgen de leerlingen het resultaat van de Centrale Eindtoets mee naar huis. We zijn blij met
de uitslag: het resultaat van de school is: 535,8 en het landelijk gemiddelde 535,2. Dat betekent dat
we boven het landelijk gemiddeld zitten en dat is natuurlijk super. Dit is een compliment waard aan
alle leerlingen en het team.
Klaarover – 18 mei: schoolreis
Op donderdag 18 mei gaan de leerlingen van groep 3 tot en met groep 7 op schoolreis. Over het
klaaroveren is met de coördinatoren het volgende afgesproken:
-

’s Morgens (8.15 uur) staan bij beide locaties klaarovers
De rest van de dag is er geen klaarover, ook niet voor groep 8
Groep 1-2: de ouders van groep 1-2 brengen zelf de kinderen op school.
Aan het einde van de dag zijn de begeleiders van de schoolreis klaarovers.

Dag van de bouw – hartelijk welkom
Op zaterdag 20 mei 2017 is de dag van de bouw. De nieuwbouw is
dan te bezichtigen. Als het goed is heeft uw zoon/dochter een
flyer meegekregen.
U en uw zoon/dochter zijn van harte welkom een kijkje te nemen
in de nieuwbouw.

In het kader van deze dag hebben de leerlingen voorlichting over
werken in de techniek. De leerlingen van locatie Giessen hebben
gisteren hierover lessen gehad en de leerlingen van locatie
Rijswijk krijgen die voorlichting op woensdag 17 mei. De leerlingen
van groep 1-2 zijn al een keer op de bouw wezen kijken. Zij krijgen
deze voorlichting dus niet.
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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
26-05: 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

