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EXTRA -2

17 mei 2017

Voor alle data geldt: Deo Volente

Zendingsgeld
In nieuwsbrief 14 is vermeld dat de opbrengst van het zendingsgeld aan ‘Giro 555’ besteed gaat
worden. Dat is helaas niet correct. De opbrengst wordt dit cursusjaar besteed aan Stichting Interkerk
te Hoorn, zoals eerder dit jaar in een nieuwsbrief geschreven. Onze excuses voor de verwarring.
Schoolreis
Hieronder nog een keer informatie over de schoolreis.
We vertrekken met alle groepen vanaf één locatie! Locatie Rijswijk. Alle kinderen worden hier om
8.30 uur verwacht.
Groep 1 t/m 5 gaan naar hun eigen lokaal, behalve groep 4b die gaat naar het lokaal van groep 4a.
Groep 7 verzamelt in het speellokaal.
Groep 6 verzamelt in het lokaal van groep 4b.
We zullen om 8.45 uur instappen en om 9.00 uur vertrekken richting Utrecht.
Rond 13.30 uur vertrekken we richting de speeltuin.
We hopen rond 17.00 uur weer op school terug te zijn. Alle kinderen zullen uitstappen op locatie
Rijswijk.
Denkt u aan voldoende drinken, eten, tussendoortjes en eventueel geld om iets te kopen (maximaal
5 euro). Zijn er bijzonderheden voor deze dag, voor de busreis, medicijnen, allergieën etc.? Geef dit
dan tijdig door aan de leerkracht van uw kind(eren).
schoolfotograaf
Er kwam een aantal vragen binnen over het tijdstip van de broertjes/zusjes-foto. We starten om
12.15 uur en het duurt tot 13.30 uur in locatie Rijswijk.
Boekdaten
In de maand mei zijn de kinderen in de klas aan het boekdaten.
Bij deze variant op speeddaten interviewen de kinderen elkaar 1
minuut over een leesboek. Na elke ‘date’ kruisen de kinderen
aan of ze het boek zouden willen lezen, daarna schuiven ze een
plekje op. Om de kinderen te helpen interviewen, is er een
vragenlijst opgesteld.
De kinderen uit de onderbouw gaan waarschijnlijk niet
boekdaten, maar gaan wel werken met of over hun favoriete
boek.
Voor alle kinderen geldt dat zij vanaf maandag 15 mei hun
favoriete boek mee naar school mogen nemen om daar in de
groep mee te gaan werken. Hopelijk hebben de kinderen na
afloop van het boekdaten een lijst met leuke boeken en zin om
(meer) te gaan lezen.
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Data
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

