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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand juli.
Een Parel In Gods Hand
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand
Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg
Weet je dat de Vader je kent...
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": God houd van mij, God houdt van mij
Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=OyEZlBDb5gM
Collega’s
We nemen opnieuw afscheid van juf Celina. Ze heeft aangegeven dat ze graag meer tijd wil besteden
aan haar gezin. We bedanken juf Celina hartelijk voor alles wat ze gedaan heeft voor de kinderen en
de school.
Afscheid groep 8
Afgelopen dinsdag is de afscheidsavond van groep 8 geweest. Het was een zeer geslaagde en
geweldige bijeenkomst. Mooi om te zien dat twee groepen zijn samen gesmolten tot een groep.
Dank jullie wel jongens en meiden voor deze prachtige avond. Op verschillende momenten is stil
gestaan bij de bescherming die God biedt en dat we bij Hem hulp kunnen krijgen (Ps 121). Als je na
de vakantie naar de nieuwe school gaat buiten het dorp is het best allemaal erg spannend. Weet dan
dat je bij deze God terecht kunt voor hulp en bescherming. Schuilen bij deze God van groot belang.
Doen jullie dat ook ?
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Ouderhulp
Een school zonder hulp van ouders kan niet bestaan. Bij de inloopavond stond een bedankje klaar
voor alle ouders die op een of andere manier iets hebben betekent voor de school en dat helemaal
op vrijwillige basis. We gaan niet alle ouders opschrijven die iets voor de school hebben gedaan. We
vergeten dan vast ouders. Ouders, hartelijk bedankt voor uw hulp en inzet voor de school

wat we zeer gewaardeerd hebben. U heeft daarmee uw kind(eren) en ons bijzonder
geholpen! Uw hulp is bijzonder belangrijk!
Klassenouders schooljaar 2017-2018
Fijn dat voldoende ouders zich als klassenouder hebben aangemeld. Hieronder leest u de indeling
voor het komende cursusjaar:
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4
Groep 4/5
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7
Groep 8a
Groep 8b

Corina Buizer
Rina van Vark
Jacolien Colijn
Linda Oppenhuizen
Sabina Sels
Annemarie van Veen
Mieke van Eeten
Marjon van Linstee
Wilma Branderhorst
Caroline van Oostrum
Patty de Graaf

Jaarkalender en schoolgids
Het is de bedoeling dat u de jaarkalender 2017-2018 en de nieuwe schoolgids 2017-2018 in de eerste
week van het nieuwe schooljaar digitaal krijgt toegestuurd. Aan beide documenten wordt de laatste
hand gelegd. Soms wordt in de planning nog het een en ander gewijzigd. Zodra de planning en de
schoolgids definitief is vastgesteld, wordt deze naar u toegestuurd.
Adres nieuwe school
Het adres van de nieuwe school is:
Kruisstraat 31, 4284 EB Rijswijk; het telefoonnummer van de nieuwe school is: 0183 -44 19 83.
Het postadres blijft: Postbus 11, 4284 ZG Rijswijk.
Incasso vrijwillige bijdrage
Het is helaas niet gelukt de nieuwe incasso’s voor de vrijwillige ouderbijdrage te verwerken, omdat
de administratieve verwerking meer tijd in beslag nam dan gedacht. Waarvoor ons excuus. Het is de
bedoeling dat we aan het begin van het nieuwe schooljaar de verwerking gaan uitvoeren. Deze
afschrijving is dan wel over het schooljaar 2016-2017. In de loop van het schooljaar 2017-2018 wordt
in overleg met de MR gekeken wanneer de bijdrage over het nieuwe schooljaar wordt geïncasseerd.
Luizencontrole
Wilt u als ouders het haar van uw kinderen in de vakantie goed blijven controleren op neten en
luizen? En indien nodig actie ondernemen?! Luizen en neten hebben namelijk geen vakantie☺!

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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Klaarover
In de afgelopen weken is overleg geweest met de wijkagent over de plaatsen waar klaarovers
wenselijk/nodig zijn. Op de Almweg is een zebrapad en een fietspad aangelegd. Op die plaats komen
klaarovers te staan.
Van de klaarovercoördinatoren begreep ik dat het rooster helemaal ingevuld is. De betrokken ouders
hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. Heel hartelijk dank voor de inzet.
Inloopavond en wisselmorgen
We kunnen terug zien op goede ontmoetingen tussen u als ouders/verzorgers en uw kinderen met
de nieuwe juf of meester tijdens de inloopavond en de wisselmorgen. Fijn om al met elkaar kennis te
maken! Wat het deze keer erg bijzonder heeft gemaakt is het bezoek aan de nieuwe school. Samen
met de nieuwe juf(fen) en meester kijken in het nieuwe lokaal, kijken in de nieuwe school.
Nieuwbouw
De nieuwbouw is bijna klaar. Nog een paar laatste dingen moeten worden
aangepakt door de aannemer en we kunnen gaan starten. Op vrijdag 30
juni j.l hebben we de sleutel van het gebouw ontvangen. Dat is toch wel
heel bijzonder! De sleutel van een hele nieuwe school ontvangen.
Persoonlijk vind ik dat een bijzondere eer.
Op het schoolplein moet de berging nog gebouwd worden en als laatste wordt de overkapping voor
de fietsen geplaatst. Dat wordt in de komende weken gerealiseerd. Dat had te maken met het
inrichten van het schoolplein door de speeltoestellen leverancier.
Verhuizing
Vrijdag as komen er twee verhuiswagens die alle
spullen zullen gaan overbrengen naar het nieuwe
gebouw. In de afgelopen 1,5 week is bijzonder hard
gewerkt om alles in de verhuisdozen te krijgen. In
het bijzonder de ouders die daarbij geholpen
hebben, willen we langs deze weg speciaal
bedanken. Het team heeft dat enorm gewaardeerd.

Vanaf 14 augustus
In de laatste vakantieweek zal het ook een drukte van belang zijn rond en in de school. In die week
worden verschillende (voor het onderwijs belangrijke zaken) gebracht. U kunt dan denken aan
nieuwe touchscreens, laptops, meubels voor leerlingen en leerkrachten, inrichting van de
personeelskamer, enzovoort. In die week wordt alles geplaatst en gemonteerd. Daarna kunnen de
collega’s aan de slag met het inpakken/inruimen van wandkasten in het lokaal en de magazijnen en
het lokaal verder inrichten. We krijgen ook nog een training hoe het nieuwe bord werkt. En de
nieuwe software die daar bij hoort. Wel zo handig als we gaan starten in het nieuwe cursusjaar.
Hoe gaat het bij de nieuwe school?
Het zal de eerste school dag voor iedereen best spannend zijn. Waar gaat welke groep het
schoolplein op? Waar kunnen de fietsen gestald worden? Welke groep gaat door welke deur naar
binnen? Welke groep gaat via welke trap naar de eerste verdieping? Allemaal vragen. Er is een
commissie ingesteld die zich daarover heeft gebogen. Het is de bedoeling dat u in de laatste
vakantieweek hierover digitaal wordt geïnformeerd.

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 de collega’s zal het ook zoeken zijn: waar liggen de schriften? Waar de pennen en de potloden?
Waar staat de kopieermachine? Zo zijn er waarschijnlijk nog veel vragen. U herkent het vast wel als u
een keer verhuist bent. Het lijkt wel of je een vreemde bent in je eigen huis. Als team zijn we aan het
nadenken welke regels in de nieuwe school handig en verstandig en noodzakelijk zijn. Leerlingen en
collega’s komen uit twee gebouwen samen in één gebouw. Dit vraagt enig afstemming en overleg.
Eerste schooldag
Omdat nog niet helemaal zeker is of alles op tijd geleverd, gemonteerd en geïnstalleerd is (dit mede
in verband met de vakantie) is in overleg met de algemeen directeur van ‘De Stroming’ besloten de
eerste schooldag op woensdag 23 augustus te laten zijn. De deuren van de nieuwe school staan dan
weer open en alle kinderen van harte welkom. Extra vrije dagen geven betekent ook dat de
leerlingen niet vrij zijn op bijvoorbeeld reeds geplande werkmiddagen (november 2017 en februari
2018) of een werkmorgen (oktober 2017). Het moet wel uit de lengte of de breedte komen.
Een commissie is al druk bezig met het uitdenken op welke feestelijke wijze we de eerste schooldag
kunnen beginnen. U hoort daar in de laatste vakantieweek meer over. We willen u als
ouders/verzorgers gelegenheid geven de eerste schooldag uw kind(eren) in het lokaal te brengen,
zodat u ziet waar uw kind(eren) zitten en hoe de school er van binnen uitziet.
Schooltijden
In een eerdere nieuwsbrief is vermeld dat de schooltijden zijn aangepast. Hieronder leest u ze nog
een keer:
maandag
08.30 – 12.00 13.00 – 15.00 (groep 1 is op maandagmiddag vrij)
dinsdag
08.30 – 12.00 13.00 – 15.00
woensdag
08.30 – 12.15
donderdag
08.30 – 12.00 13. 00 – 15.00
vrijdag
08.30 – 12.00 13. 00 – 15.00 (groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij)
Voor de groepen 1-2 geldt dat in het nieuwe cursusjaar de deuren opengaan op 8.20 uur. Daarnaast
geldt voor de overige groepen dat vanaf 8.20 uur pleinwacht aanwezig is.
Overblijf
In samenspraak met MR, het team en de overblijfcoördinator wordt nagedacht over het uitbesteden
van de overblijf. De MR heeft gevraagd te onderzoeken wat de kosten zijn bij het uitbesteden en wat
daarvoor wordt gedaan. In de komende maanden wordt overleg gevoerd met een aantal aanbieders.
Zodra hierover meer bekend is, hoort u van ons.
Officiële opening
Bij een nieuwe school hoort natuurlijk ook een officiële opening. Deze zal voor de herfstvakantie
plaats vinden. Als we hierover meer kunnen melden, dan wordt u ook op de hoogte gebracht.
Einde schooljaar 2016-2017 en vakantie
Het jaar is voorbij gevlogen. Een jaar waarin veel gebeurd is. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat
u ons als school en het team schonk.
We hebben al schitterend zomerweer gehad en ook deze week is het prachtig. Gelukkig hangt het
genieten van de vakantie en het recreëren niet (alleen) van mooi weer af. Tot rust komen kan ten
diepste alleen bij de Here God. Schuilen bij de Allerhoogste en vluchten naar deze God geeft rust!

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

