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Voor alle data geldt: Deo Volente

Goede Vrijdag en Pasen: God voor ons
God voor ons?! Ja zeker! Met Kerst denk we aan: God met ons (Immanuel). Met Goede Vrijdag en
Pasen denken we aan het lijden van de Here Jezus in zijn leven op aarde, we denken aan zijn sterven
op Golgotha en we denken aan zijn opstanding. Jezus is waarlijk opgestaan én Hij leeft!! Hij heeft zijn
opdracht volbracht: Verlosser zijn, Redder zijn van zondaren. Wat verwacht u van Jezus?
Er is door God verbinding gelegd en connectie gemaakt tussen Hem en ons mensen. Hij vraagt van
ons antwoord zodat de verbinding ook open blijft. We wensen u goede en gezegende dagen toe!
Lied van de maand…
Onderstaand leest u het lied van de maand maart dat de leerlingen aangeleerd hebben.
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
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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
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
Klaar-over donderdag 24 maart
In overleg met de klaar-over-coördinatoren is het volgende afgesproken:
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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Voor Rijswijk: aan het einde van de bijeenkomst worden de in de kerk aanwezige ouders verzocht
hun eigen kinderen mee te nemen naar huis, dit geldt natuurlijk alleen voor de kinderen die nog niet
zelfstandig naar huis mogen.
Als uw kind zelfstandig naar huis mag en altijd bij school oversteekt, dan moet dat op donderdag a.s.
ook. Alleen bij school staan de klaar-overs klaar om het oversteken te begeleiden.
Voor Giessen: om 14.00 uur staan de klaar-overs klaar om de kinderen te begeleiden bij het
oversteken.
Voor Rijswijk en Giessen: de kinderen die tot 15.15 uur aanwezig zijn, worden bij het oversteken
begeleid door leerkrachten.
Schoolvoetbaltoernooi woensdag 30 maart
De jongens en meiden van groep 8 doen dit jaar weer mee aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi.
De eerste wedstrijd start om 13.25 uur, de jongens trappen af op het voetbalveld van Sleeuwijk
(Rijksstraatweg 113) en de meiden spelen in Kerkwijk (Molenstraat 41). De prijsuitreiking en het
einde van het toernooi is rond 16.30 uur. We hopen dat er veel belangstellenden zullen zijn om
groep 8 te komen aanmoedigen.
Koningsspelen 2016
Dit jaar doen we als school weer mee met de Koningsspelen. Die zijn dit jaar op 22 april bij het
voetbalveld in Almkerk. Hieronder vindt u het programma voor deze sportieve dag.
Groep 1 t/m 4
8.30 uur ontbijt in de klas en stappen daarna in de bus richting Almkerk
9.30 uur start van de Koningsspelen
11.45 uur einde en terug naar de bus
12.00 uur (verwachte) aankomst op school
Groep 5 t/m 8
In de ochtend het normale programma in de klas.
12.00 uur lunch in de klas en stappen daarna in de bus richting Almkerk
13.00 uur start van de Koningsspelen
15.15 uur einde en terug naar de bus
15.30 uur (verwachte) aankomst op school
Het ontbijt en de lunch worden verzorgd door school. De leerlingen worden deze dag verwacht in
sportieve kleding en sportschoenen. Ouders zijn van harte uitgenodigd om de groepen aan te komen
moedigen. Tot dan!
Overblijven op de Parel - het betalen voor het overblijven gaat veranderen!
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het betalen voor de overblijf gaat veranderen. Veel
ouders die gebruik maken van de overblijf hebben al een incassobericht ingevuld. Dank u wel! Als u
nog geen incassobericht heeft ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen en (laten) inleveren bij de directie.
U kunt het machtigingsformulier ook op de website van school vinden onder ‘downloads’. Nog
makkelijker - klik op de volgende link: http://cbsdeparel.net/wpcontent/uploads/2014/09/Machtiging-automatische-incasso-v100316.pdf.

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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Schoolkamp groep 8
Van woensdag 6 april tot en met vrijdag 8 april is groep 8 op schoolkamp. Alle voorbereidingen zijn in
volle gang. Het belooft zeker iets moois te worden.
Boomfeestdag 2016 – gemeente Woudrichem
Woensdagochtend 16 maart jl heeft groep 6 meegedaan met de nationale Boomfeestdag 2016. De
kinderen (die eigenlijk vrij waren i.v.m. een studiedag) hebben deze morgen 14 amberbomen mogen
planten in de
Reijgerboslaan in
Giessen.
Na de officiële
opening van
wethouder Renze
Bergsma mochten
de kinderen met
een schop aan de
slag. Toen alle
bomen geplant
waren, kregen de kinderen nog wat te drinken en te snoepen. We kijken terug op een geslaagde
activiteit. En een tip van de kinderen: fiets eens een keer door de Reijgerboslaan, dan ziet u zelf de
Liquidambar styraciflua, oftewel de amberboom.
Vrije dagen
Op vrijdag 25 maart en maandag 28 maart a.s. zijn de leerlingen vrij. Uw kind is weer van harte
welkom op dinsdag 29 maart.
Namens het team wensen we u een gezegende Goede Vrijdag en Pasen!
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