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Voor alle data geldt: Deo Volente

Hemelvaart en Pinksteren
In de vakantie hebben we Hemelvaartsdag gevierd en in de afgelopen dagen hebben we gedacht aan
de uitstorting van de Heilige Geest. Twee christelijke feesten die direct met elkaar te maken hebben.
Sterker nog: zonder Hemelvaart geen Pinksteren. Door de hemelvaart van Jezus heeft Hij er voor
gezorgd dat de Heilige Geest uitgestort kon worden die in ons wil wonen en die er voor wil zorgen
dat we gericht zijn op God onze Vader in Jezus Christus. De hoogste prioriteit van de Heilige Geest is:
zorgen dat we van Jezus houden! Daar is al zijn werk opgericht!
Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand mei dat de leerlingen aanleren.
Onderbouw

Dank U wel
Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
(2x)
Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas

dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
(2x)
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder
Muziek: Marcel Zimmer
© 1998 Busser & Schröder / Celmar Music
U kunt het lied beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4
Bovenbouw

Opwekking - Opwekking 518 –
Heer u doorgrond en ken mij
Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
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en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij

en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

U kunt het lied beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=SwlhnVOdclQ
Overlijden moeder Emily Diwana (groep 1/2C)
In de meivakantie is de moeder van Emily Diwana overleden op 38 jarige leeftijd. In de vakantie bent
u daarover via een aparte brief op de hoogte gebracht. Het is fijn te merken dat er belangstelling
vanuit de klas en ouders is getoond naar Emily en vader. Dank u wel! We wensen Emily en haar vader
veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.
Collega’s
We zijn dankbaar u te kunnen melden dat juf Gerrike weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis.
Gelukkig gaat het vooruit, ook al is het met kleine stappen.
Schoolfotograaf
Op maandag 23 mei komt de schoolfotograaf op locatie Giessen en op vrijdag 27 mei op locatie
Rijswijk. In overleg met de fotograaf worden dit jaar om praktische en organisatorische redenen
alléén individuele en groepsfoto’s gemaakt. De fotograaf heeft aangegeven van een witte
achtergrond gebruik te maken. U kunt daarmee rekening houden bij de kleding van de kinderen.
Sponsoractie Mirjam den Hartog
Veel mensen in Bangladesh leven in huizen van bamboe, die
door extreme weersomstandigheden regelmatig worden
weggevaagd. Gezinnen raken van de een op de andere dag
alles kwijt. Deze trieste werkelijkheid daagt ons uit hier iets
aan te doen en jij kunt het verschil maken!
Op donderdag 19 mei gaat Mirjam uit groep 7 alle klassen
langs in Giessen en Rijswijk om een presentatie te geven
over haar sponsoractie met als doel het bouwen van huizen in Bangladesh. In de
weken na deze voorlichting zetten de groepen zich in om geld in te zamelen voor dit fantastische
doel. We gaan onder andere met de hele school lege flessen inzamelen. Zet ‘m op en neem lege
flessen mee!

Scholen-zwemtoernooi

Volgende week woensdag wordt het scholen-zwemtoernooi weer gehouden. Dit toernooi is
in zwembad AquaAltena en begint om 13.30 uur. Kinderen van groep 4 t/m 8 zwemmen
mee. We zijn benieuwd of we ook dit jaar in de prijzen vallen. U bent allen van harte welkom
om te komen kijken en om aan te moedigen.
Kleuter-uitje
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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Op de activiteitenkalender van school staat op vrijdag 1 juli een kleuteractiviteit vermeld.
Omdat we graag uitgaan op een dag met mooi weer willen we al een week eerder ons uitje
plannen, zodat we bij slecht weer een uitwijkmogelijkheid hebben. Dat betekent dat het
uitje zo mogelijk op vrijdag 24 juni zal zijn. Op die dag zullen we een uur later beginnen, dus
om 9.30 uur. Ook gaan de kleuters pas om ongeveer 12.30 uur naar huis, nadat ze samen
pannenkoeken gegeten hebben.
Is het op 24 juni slecht weer, dan verschuift hetzelfde uitje naar de eerder geplande datum,
1 juli.
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