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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Onderstaand leest u het lied van de maand dat door de leerlingen wordt aangeleerd.

U kunt het lied ook beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=-oPMWRDdCEo
Kennismaking als interim directeur
In de afgelopen weken heb ik met verschillende van u kennisgemaakt. Persoonlijk heb ik de start van
het schooljaar als prettig ervaren. Ik kan niet anders zeggen dat ik de betrokkenheid bij de school als
groot ervaar en dat dat iets is om dankbaar voor te zijn. Dat blijkt onder andere uit het gegeven dat
verschillende mensen benaderd zijn om vrijwilligerstaken op zich te nemen. U kunt hierbij denken
aan het overblijven, klaaroveren, klassenouder, enzovoort. Een school zonder vrijwillige
ondersteuning van ouders is ondenkbaar en is zo heel hard nodig. Dank u wel voor uw inzet tot nu
toe! Als het nodig is, doen we graag opnieuw een beroep op u……
Kennismaking met…
Ik ben nieuw op ‘de Parel’ in Rijswijk en ik wil me even voorstellen.
Ik ben Babeth de Waal, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Genderen. Samen met mijn ouders, mijn
broer en onze dieren. Ik studeer aan de Marnix Academie in Utrecht en ik zit in het tweede leerjaar
van de PABO. Op dinsdag scheur ik met mijn autootje naar Rijswijk en dan ben ik te vinden in groep
1/2B bij meester Lex. Ik houd heel erg van kinderen, van dieren en van lekker buiten bezig zijn. Laten
we er een leuk, gezellig schooljaar van maken!
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Studiemorgen 11 september
Op vrijdag 11 september as zijn de leerlingen vrij in verband met de jaarlijkse Giessense markt. Het
team heeft deze vrijdag een studiemorgen. Verschillende onderwerpen komen tijdens de
studiemorgen aan de orde. Eén van de zaken die aan de orde komt, is de visie van de school. Hoe is
die concreet zichtbaar in het dagelijks handelen van alle betrokkenen. Daarnaast kijken we aan welke
groeithema’s we als school in het komende jaar en de komende jaren gaan werken. Dit is belangrijk
om op korte termijn het schoolplan vast te stellen.
Inloopmorgen in locatie Giessen
Vorige week woensdag was een inloopmorgen in locatie Giessen. Het was een gezellig moment met
betrokken ouders, betrokken kinderen en betrokken leerkrachten. Onderstaand een foto-impressie.
Voor alle bezoekers stond de koffie/thee klaar. Fijn dat u er was! Op woensdag 16 september wordt
de inloopmorgen voor locatie Rijswijk gehouden. U bent van harte welkom!

Namenlijsten
Deze week heeft elke ouder de groepslijst van de ‘eigen’ groep ontvangen. De lijsten zijn per mail
verzonden. Als u deze niet heeft ontvangen, wilt u dan een mail sturen naar directie@cbsdeparel.net
met de melding dat u de namenlijst niet heeft ontvangen en deze als nog graag ontvangt. In het
begin van het cursusjaar zijn bij Parnassys problemen geweest met het verzenden van de mail. Als
het goed zijn deze nu verholpen.
Klaaroveren
In de afgelopen weken zijn veel ouders benaderd om te klaaroveren. We bedanken allen die zich
hebben opgegeven om dit werk te doen. Inmiddels heeft ook al een stukje in de plaatselijke krant
gestaan, want we zijn erg blij dat zelfs een opa zich heeft opgegeven om te klaaroveren.
Bij beide locaties wordt druk gebruik gemaakt van het oversteken bij de klaarovers, fijn! Wij
attenderen alle klaarovers, dus óók de kinderen uit de bovenbouw, erop op tijd aanwezig te zijn bij
de oversteekplaats! Het is echt noodzakelijk om met 2 klaarovers te werken! Tevens vragen we u niet
op het voetpad te fietsen, dat levert gevaarlijke situaties op. Denk aan de veiligheid van uzelf en de
kinderen! Tot slot vragen we de klaarovers om niet te snel te vertrekken, maar zeker tot en met de
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tweede bel te blijven staan. Dit in verband met kinderen die uit het andere dorp komen. Kinderen:
probeer op tijd te vertrekken, zodat je veilig kan oversteken.
Op woensdag 2 september jl hebben de ouders die klaarover zijn een cursus ‘Klaaroveren’ gehad van
de wijkagent. En opeens weer in de schoolbanken…. Onderstaand een aantal foto’s.

Kijkraam
Als u langs locatie Giessen rijdt en richting het schoolgebouw kijkt, ziet u dat we als school weer
meedoen met de Giessense markt. Een aantal ouders heeft zich ingezet en heeft het speellokaal
deels ingericht. Ik zou zeggen: kom en neem een kijkje door de kijkgaten in het raam…… Het is zeer
de moeite waard. Dank ouders voor deze inzet!
Busvervoer zwemmen/sport
Van de busmaatschappij kregen we het verzoek onderstaande tekst op te nemen in de nieuwsbrief:
Geachte ouders,
Zou u de sporttas van uw zoon/dochter willen voorzien van een naam en telefoonnummer?
Regelmatig blijven er spullen achter waarvan wij de eigenaar niet kunnen achterhalen en dat
is zonde!
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Zwaluw Reizen (busmaatschappij sport/zwem vervoer)
Klassenouders
Vorig schooljaar is gestart met de "ouderraad nieuwe stijl". Elke groep heeft een klassenouder. Een
klassenouder is de "schakel" tussen de leerkracht(en) en de ouders. Alle klassenouders samen
vormen de ouderraad. De ouderraad verleent hand- en spandiensten bij allerlei activiteiten op
school. Zij kunnen dit niet alleen en daarom worden regelmatig ook andere ouders gevraagd om mee
te helpen. In het vorige schooljaar hebben we moeten wennen aan de nieuwe invulling van de
"ouderraad nieuwe stijl" en kwam deze halverwege het cursusjaar goed van de grond. Daarom is
besloten dat de ouders die vorig schooljaar klassenouder waren nog een jaar doorgaan. In het
verlengde hiervan heeft een aantal ouders aangegeven graag nog een jaar klassenouder te willen
zijn.
De ouderraad bestaat nu uit de volgende klassenouders:
Locatie Giessen:
Groep 1/2
Linda Oppenhuizen
Groep 3/5
Wilma Branderhorst
Groep 4/6
Mieke van Eeten
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Groep 5
Groep 6
Locatie Rijswijk:
Groep 1a/2a
Groep 1b/2b
Groep 3
Groep 4
Groep 7
Groep 8
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Annemarie van Veen
Marjon van Linstee
?
?
Mariëlle Oudshoorn
Petra Bremmert
Jacolien Colijn
Angelie Schouten

Voor de groepen 1a/2a en 1b/2b in Rijswijk zijn we nog op zoek naar een klassenouder. Als u een
zoon of dochter in deze groepen heeft en u heeft interesse, dan kunt u dat uiterlijk donderdag 10
september laten weten aan de leerkracht van die groep.
Vakantiebijbelclub 2015
De voorbereidingen voor de VBC 2015 in de herfstvakantie zijn in volle gang. Op maandagmiddag 19
oktober en dinsdagmiddag en dinsdagavond 20 oktober 2015 wordt de VBC gehouden. Wilt u alvast
deze data noteren in uw agenda? In de loop van de komende maand volgen meer details. Tot in de
herfstvakantie. Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Oudervertelmoment
Deze week zijn er de oudervertelmomenten. Afgelopen maandag was de eerste avond. Op
donderdag 17 september is de tweede avond. Er zijn ook ouders die tussen deze twee momenten
een afspraak met de leerkracht hebben. Dit soort gesprekken zijn van grote waarde. We (u en wij)
zijn allen betrokken bij de ontwikkeling van úw kind en onze leerling.
Luizencontrole - resultaat
In de eerste week zijn de luizenmoeders actief geweest. We kunnen u melden dat zij geen
luizen/neetjes hebben gevonden. Super!
Dikke bandenrace
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over de ‘dikke bandenrace’. De organisatie
heeft gevraagd dit aan u door te geven. Bij deze vervullen we de functie van ‘postbode’. Voor vragen
e.d kunt u terecht bij de organisatie.
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