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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Onderstaand leest u het lied van de maand april dat de leerlingen hebben aangeleerd.
Onderbouw
Vertel het aan de mensen
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen
Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft - Jezus!

Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten
Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 1), De steen is weg
U kunt het lied beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=A3JaH2pfl9w
Bovenbouw

Ik moet weggaan
Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest (2x)

U kunt het lied beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E
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Collega’s
We zijn dankbaar u te kunnen melden dat juf Gerrike weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Naar
omstandigheden maakt ze het goed!
Directievacature
In de afgelopen maanden heeft de benoemingsadviescommissie (BAC) een zorgvuldig proces gelopen
om een geschikte kandidaat te vinden voor de directeursfunctie. Na verschillende gesprekken en een
assessment heeft de BAC een unaniem advies uitgebracht aan het bestuur om de geselecteerde
kandidaat te benoemen.
In de afgelopen week is het bestuur op de hoogte gebracht van het feit dat de geselecteerde
kandidaat zicht heeft teruggetrokken uit de procedure en dus afziet van de benoeming tot directeur
van ‘De Parel’. Het bestuur vindt het erg jammer dat dit is gebeurd, maar respecteert het besluit van
de kandidaat.
Het bestuur heeft zich beraden op mogelijke vervolgstappen. Het bestuur heeft de huidige interim
directeur bereid gevonden voorlopig aan te blijven tot dat meer duidelijk is over een eigen directeur.
Mogelijke besturenfusie: stand van zaken
In het afgelopen jaar heeft het bestuur u op verschillende momenten geïnformeerd over de stand
van zaken van de mogelijke besturenfusie met ‘De Stroming’.
Allereerst is het goed te vermelden dat het overleg in de stuurgroep en ook het overleg tussen de
besturen / directies onderling op een plezierige wijze blijft verlopen. Wederzijds vertrouwen en
openheid zijn de pijlers van het succesvol doorlopen van het fusieproces.
In de afgelopen maanden heeft de stuurgroep gewerkt aan het opstellen van een eindrapport ten
behoeve van het bestuurlijk samengaan VCNS G/R met ‘De Stroming’.
In het rapport komen verschillende onderwerpen aan de orde. U kunt hierbij onder andere denken
aan: identiteit en bestuurlijke organisatie, medezeggenschapsraad, personele zaken/beleid en
rechtspositie, huisvesting en financiën. Het eindrapport is in de stuurgroep besproken en door de
stuurgroep vastgesteld. Daarna is het aan de bestuur van onze vereniging en het bestuur van de ‘De
Stroming’ ter voorlopige vaststelling voorgelegd. Het is een voorlopige vaststelling, omdat het
eindrapport ook nog ter instemming moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Het is
de bedoeling dat op 2 juni a.s. het eindrapport wordt besproken tijdens de algemene
ledenvergadering van de vereniging. Als de algemene ledenvergadering instemt met de
eindconclusies en aanbevelingen uit het eindrapport en deze overneemt, is de besturenfusie een feit.
Overblijf - strippenkaart
Direct na de meivakantie is het alleen nog maar mogelijk met een strippenkaart over te blijven. Naast
de strippenkaart (10 – 20 of 30 strippen) krijgt u ook een factuur met daarop het totaalbedrag van de
strippenkaart. Dit bedrag wordt automatisch van uw bankrekening afgeschreven. We danken alle
ouders die gebruik maken van de overblijf dat de automatische incassoberichten zijn ingevuld en
ingeleverd. Als u dit vergeten bent of u wilt ook gebruik gaan maken van de overblijf, kunt u een
formulier voor de automatische incasso downloaden van de website van school:
http://cbsdeparel.net/wp-content/uploads/2014/09/Machtiging-automatische-incasso-v100316.pdf
De “euro-in-de-broodtrommel” wordt vanaf 9 mei 2016 niet meer geaccepteerd.
Voor informatie of opgave kunt u terecht bij de overblijfcoördinator Ilse Smits voor locatie Giessen
én locatie Rijswijk. Telefoonnummer 06-37449671 of 0183-760639.

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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Schoolvoetbaltoernooi woensdag 30 maart
Het lijkt niet te stoppen met alle activiteiten in groep 8; woensdag 13 april mochten de jongens en de
meiden meedoen met de tweede ronde van het schoolvoetbaltoernooi in Sleeuwijk. Ze hebben
enorm hun best gedaan. De meiden eindigden op de achtste plaats en de jongens op de tweede.
Knap hoor!!!
Koningsspelen 2016 – 22 april 2016 – klaar overs
In verband met onderstaande tijden staan op vr 22-4 (koningspelen) van 8.00 uur tot 8.30 uur klaar
overs klaar (groep 1-4 moeten om 8.15 uur al op school zijn in verband met de lunch en gr 5-8 pas
om 8.30 uur). Om ca 12 uur zijn er ook klaar overs.
Om 13.00 uur zijn geen klaar overs nodig omdat de groepen 5-8 al op school zijn (lunchen om 11.45
en vertrekken om ca 12.30/45 uur). Als groep 5 – 8 terugkomen zijn er weer klaarovers beschikbaar
zodat de kinderen veilig kunnen oversteken.
Groep 1 t/m 4
8.15 uur (LET OP: gewijzigde tijd!!) ontbijt in de klas en stappen daarna in de bus richting Almkerk
12.00 uur (verwachte) aankomst op school
Groep 5 t/m 8
’s morgens gewone tijd op school!
11.45 uur lunch in de klas en stappen daarna in de bus richting Almkerk
15.30 uur (verwachte) aankomst op school
Centrale Eindtoets groep 8
Op dinsdag 19 april is de Centrale Eindtoets gestart. Morgen (= donderdag 21 april) is alweer de
laatste dag. Suc6 jongens en meiden!
Meivakantie
Vrijdag 22 april begint de meivakantie. We hebben dan twee weken geen school. We kunnen dan
heerlijk genieten van de rust. Op maandag 9 mei staan de deuren van school weer open en worden
alle leerlingen weer op de normale tijden verwacht. Allen een fijne vakantie toegewenst.
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Locatie Rijswijk:
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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

