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Voor alle data geldt: Deo Volente

Wegwerkzaamheden rond nieuwbouw
We vragen uw aandacht voor de verkeersituatie rond de nieuwbouw. Van de gemeente hebben we
de informatie hieronder ontvangen:
Vanaf maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni 2017 zijn er werkzaamheden gepland in de rijbaan van de
H.C. Hakstraat te Giessen ter hoogte van de Inrit Bredeschool en de Bibliotheek
De rijbaan van de H.C. Hakstraat is in deze periode afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Sporthal de Jager en de Bibliotheek zijn wel bereikbaar vanaf de Parallelweg en voor voetgangers
volgens het Jagerspad via het wandelpad achter de Bibliotheek.
Het verkeer van en naar het Jagerspad en HAK zal via een omleiding door de Kruisstraat en v.v.
worden omgeleid
Door het instellen van de omleiding door de Kruisstraat naar het Jagerspad en HAK en visa versa rijdt
er meer verkeer door de Kruisstraat waardoor er meer verkeersbelasting voor de ingang van de
school zal komen’
Zullen we met elkaar de veiligheid in de gaten houden? Indien nodig en wenselijk kunnen
aanvullende verkeersmaatregelen genomen worden, dit in overleg met de gemeente.
Golfen – 29 mei en 30 mei
De sportcoach (Mark Pulles) heeft voor de scholen buiten golflessen in Almkerk georganiseerd. In het
schema hieronder leest u wanneer welke groep aan de beurt is.
Mark heeft ook aangegeven dat het belangrijk is dat we ons aan bepaalde regels houden, zodat
niemand voor verrassingen komt te staan. Hieronder zijn deze weergegeven
• Kinderen kleden zich om in school, hiervoor is geen ruimte bij de golfbaan.
• Iedereen moeten platte sportschoenen aan met platte zolen. Dus geen voetbalschoenen met
noppen of hakken!
o Als je sportschoenen gebruikt die je ook binnen in de gymzaal gebruikt, zorg ervoor
dat ze na de golfles schoon gemaakt worden.
• Alle kinderen moeten sportkleding aan in de vorm van een broek en een shirt. Geen
turnpakjes. Een trainingspak mag wel. Als het weer het toe laat kun je ook een korte broek
met een shirt aan.
• Wanneer je op de golfbaan bent blijf je bij de begeleiders. Niet zonder begeleider rond gaan
lopen. Daarnaast luister je naar de begeleiders op de golfbaan. Wanneer zij zeggen
voorzichtig te zijn of eventueel afstand te houden, doe je dit zonder tegenspraak. Het is extra
belangrijk, omdat op de golfbaan veiligheidsregels zeer belangrijk zijn.
• Eten en drinken op de golfbaan is niet toegestaan.
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datum
maandag 29 mei 2017
8:00 - 15:00 uur

tijd
8.45 – 9.30
9.30 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45

groep
6a
3b-5b
4a
3a

Vervoer
Bus
Bus
Bus
Bus

Bustijd
ophalen
8:30
9:15
10:00
10:45

dinsdag 30 mei 2017
8:00 - 15:00 uur

8.45 – 9.30
9.30 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45

6b-7b
5a
4b
7a

Bus
Bus
Bus
Bus

8:30
9:15
10:00
10:45

donderdag 1 juni 2017

11.00 – 11.45

8

Bus

10:45

Met sportieve groet,
Mark Pulles
Sportcoach gemeente Woudrichem
Meester en juffendag -14 juni
De Ouderraad (OR) heeft gevraagd onderstaande informatie over de meesters- en juffendag met u te
delen.
Beste ouders/verzorgers,
De meesters- en juffendag staat al bijna voor de deur (14 juni). We willen net als vorig jaar weer een
gezamenlijk cadeau geven. Zodat de meesters en juffen niet het hele jaar met een overschot aan
badschuim en chocola zitten. Willen uw kinderen toch niet met lege handen komen, laat ze dan iets
knutselen of een mooie tekening maken.
Als we met z’n allen een bijdrage geven, kunnen we hiervan iets leuks, nuttigs kopen. Bij velen rijst
elk jaar weer de vraag maar wat geef je dan?! U zou kunnen kijken hoeveel leerkrachten uw kind
heeft. En wat u normaal aan een verjaardagscadeautje zou willen besteden als u het zelf koopt.
Hierdoor heeft u dan een indicatie wat u aan als bijdrage zou kunnen geven… er zitten geen
verplichtingen aan, het is geheel vrijblijvend.
Graag willen wij u vragen om de bijdrage in een envelop te doen en deze mee te geven aan uw kind.
In de klas staat een box waar de enveloppen in mogen. Deze box staat in de klas tot woensdag 7 juni.
We houden u via de klassenapp op de hoogte wat voor cadeau het gaat worden.
Voor de nieuwe leerlingen en ouders even een korte uitleg:
Meesters- en juffendag is in het leven geroepen om zo op 1 dag alle verjaardagen van de
leerkrachten te vieren. Zodat er op 1 dag feest is en niet verspreid over het hele schooljaar. Bij een
verjaardag hoort natuurlijk een cadeautje maar om te voorkomen dat iedereen met badschuim en
chocola aankomt hebben de leerkrachten aangegeven dat ze een gezamenlijk cadeau leuk zouden
vinden.
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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Door een bijdrage te vragen aan de ouders, wat ze normaal aan het verjaardagscadeau zouden
besteden, kunnen we iets groters, iets leuks en iets nuttigs kopen voor de leerkrachten.
Alvast bedankt,
de Ouderraad
Fancyfair – 14 juni – locatie Rijswijk
Met de nieuwe school in het vooruitzicht, zijn we al druk bezig met het opruimen van verschillende
magazijnen. We komen daar spullen tegen die we niet meenemen naar de nieuwe school en die u
misschien wel interessant vindt. Op woensdag 14 juni zal om 12:15 uur (na afloop van de meestersen juffendag) een fancy fair gehouden worden op het kleuterplein in Rijswijk. Bij slecht weer vindt dit
plaats in het speellokaal in Rijswijk.
Mocht u interesse hebben, dan zien wij jullie graag!
Data
25-05: Hemelvaartsdag
26-05: vrije dag
29-05 t/m 31-05: schoolkamp groep 8
29-05: in deze week komt de 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.
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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
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www.cbsdeparel.net

