Nieuwsbrief
Pagina 1 van 2

Jaargang 2016 – 2017- nr. 2

- 31 augustus 2016

-

Voor alle data geldt: Deo Volente

Start
De school is nu echt weer begonnen. De eerste week was het wel wennen. Een nieuw schooljaar en
ook nog zulk warm weer. Voor zover we kunnen zien heeft iedereen wel zijn/haar plek gevonden.
Dat is fijn. Deze week ontvangt u de uitnodiging voor het ‘Oudervertelmoment’. U bent dan in de
gelegenheid verder kennis te maken met de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Sinds 1 augustus j.l. is de fusie met ‘de Stroming’ een feit en zijn we officieel een onderdeel van die
vereniging. We vinden het fijn onderdeel te zijn van een grotere organisatie zodat op bepaalde
terreinen de werkdruk verminderd kan worden. We hebben vertrouwen in en zien uit naar een
goede samenwerking!
Vereniging ‘de Stroming’
De vereniging wil er voor zorgen dat er in het Land van Heusden en Altena gelegenheid is voor het
volgen van onderwijs vanuit een Protestants Christelijke levensvisie. De school is toegankelijk voor
alle kinderen, ongeacht de levensvisie van hun ouders. Wel dient de grondslag van de school
gerespecteerd te worden en wordt van alle leerlingen verwacht dat zij tijdens de lesuren zoveel
deelnemen aan alle activiteiten. Het Algemeen Bestuur stelt het erg op prijs dat ouders lid worden
van de vereniging. We roepen iedereen op om lid te worden/blijven van de schoolvereniging. Ouders
die alsnog lid willen worden, kunnen bij de administratie van ‘de Stroming’ een inschrijfformulier
opvragen. Dat kan via: administratie@destroming.eu. De vereniging houdt tenminste 1x per jaar een
algemene ledenvergadering.
De schoolvereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Zij creëren mede de
randvoorwaarden voor goed onderwijs. Taken als onderhoud en aannemen van nieuw personeel
behoren bij het bestuur. De Stroming hanteert als basiswaarden: geloof, hoop en liefde. Waarbij ‘de
Stroming’ de volgende kernwaarden gebruikt: vertrouwen, groei/ontwikkeling, samen(werken),
bezieling/passie, kwaliteit
Kerk-School-Gezinsdienst – locatie Giessen
Op zondag 25 september zal er weer een Kerk-School-Gezinsdienst worden gehouden.
De kinderen en ouders van De Parel, locatie Giessen zijn hierbij van harte uitgenodigd om de dienst
bij te wonen.
De dienst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk (Rijswijksesteeg 7 te Rijswijk).
De dienst zal om 9.30 uur beginnen; de deuren openen om 9.00 uur.
Meester Lex neemt afscheid
Na 41 dienstjaren in Rijswijk gaat meester Lex met pensioen. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij gaan. Officieel stopt meester Lex op woensdag 31 augustus. Op vrijdag 30 september krijgt
iedereen de kans (zowel kinderen als ouders) om meester Lex de hand te schudden en hem het beste
te wensen. Het programma van die dag volgt snel. Houd de nieuwsbrief in de gaten…
Uitnodiging oud-leerlingen
Graag nodigen we oud-leerlingen en oud-collega’s uit om vrijdagmiddag 30 september, na schooltijd,
naar De Parel in Rijswijk te komen om het afscheid van meester Lex bij te wonen. Aanvang 15.30 uur.
Doorgang voor de leerlingen

Nieuwsbrief

Pagina 2 van 2

Er zijn verschillende "nieuwe" ouders die bij het grote plein recht voor het hekje gaan staan zodat de
kinderen moeilijk hun fiets er langs kunnen om naar huis te gaan. Zullen we met elkaar de kinderen
de ruimte geven om het plein af te gaan?
Tosti en overblijf
De kinderen die overblijven waren gewend om op donderdag een tosti te eten. Omdat in Rijswijk alle
lokalen bezet zijn en de overblijf dit cursusjaar wisselend in een lokaal gebeurt, is besloten op
donderdag niet meer een tosti te bakken. De lucht van de gebakken tosti blijft namelijk lang hangen
in het lokaal. Daarnaast is de capaciteit van het electra niet in elk lokaal voldoende en dan moeten
verschillende ‘kunstgrepen’ uitgevoerd worden om daarvoor te zorgen.
Snoep in broodtrommel
We constateren steeds vaker dat veel kinderen snoep meenemen in de broodtrommel. Snoepen is
niet altijd gezond. Zullen we met elkaar er voor zorgen dat de kinderen géén snoep meenemen in de
broodtrommel? Dank voor uw medewerking!
Klaar-over
Er zijn verschillende oproepen gedaan om u beschikbaar te stellen voor het klaar-overen. Gelukkig
hebben zich voldoende ouders opgegeven waardoor het rooster compleet is. Hartelijk dank hiervoor!
Dit alles in het belang van de veiligheid van uw kind.
Data
02-09: speelgoedmorgen groepen 1-2
05-09: MR vergadering
07-09: inloop locatie Giessen
09-09: leerlingen vrij i.v.m. Giessense markt
19-09: oudervertelmoment (u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
22-09: oudervertelmoment (u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
25-09: KerkSchoolGezinsdienst voor locatie Giessen (Gereformeerde Kerk Rijswijk)

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

