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Voor alle data geldt: Deo Volente

Conciërge Wim Besslink (locatie Rijswijk)
In de laatste nieuwsbrief hebben we geschreven dat Wim naar verwachting deze week weer thuis
komt. We zijn blij te kunnen melden dat hij gisteren al thuis gekomen is. Ondanks dit feit zal hij het
zeker op prijs stellen dat we meeleven met een kaartje. Het adres is: dhr. W. Besselink, Drie Zalmen
5, 4284 EN Rijswijk.
Klassenouders
De OR heeft gevraagd onderstaande oproep met de ouders te communiceren:
Nu de groepsindeling voor een iedereen bekend is, willen we ook graag de Ouderraad voor het
nieuwe schooljaar weer compleet maken.
Elke groep heeft een klassenouder. Een klassenouder is de "schakel" tussen de leerkracht(en) en de
ouders. Heeft een leerkracht hulp nodig bij een activiteit, dan zorgt de klassenouder voor voldoende
hulp. Alle klassenouders samen vormen de Ouderraad.
De Ouderraad verleent hand- en spandiensten bij allerlei activiteiten op school. Afgelopen schooljaar
is deze manier van werken door het team als zeer prettig ervaren. Daarom zijn we voor het nieuwe
schooljaar op zoek naar nieuwe klassenouders!
Lijkt het u wat om het schooljaar 2016/2017 klassenouder te zijn van een groep dan kunt u dit laten
weten door een mail te sturen naar directie@cbsdeparel.net . Wilt u bij de aanmelding wel de
betreffende groep vermelden. Als er meerdere aanmeldingen zijn in een groep, dan zal de
betreffende groepsleerkracht beslissen wie zijn/haar klassenouder zal worden. Aanmelden kan tot
uiterlijk dinsdag 28 juni! We hopen ook dit schooljaar weer op voldoende aanmeldingen!
Inloopavond 29 juni 2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de jaarlijkse inloopavond gepland van 18.45 uur tot 19.30 uur. U kunt
dan kennismaken met de nieuwe groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Deze kennismaking is in
het lokaal waar uw kind in het volgende schooljaar komt. Het is een inloopavond wat inhoudt dat er
geen officieel programma zal zijn, maar u kunt wel kennismaken met de groepsleerkracht(en) en
andere ouders/verzorgers. Weet u van harte welkom! We zien uit naar uw komst.
Bedankje ouders
Afgelopen schooljaar hebben we weer ontzettend veel hulp gehad van meerdere ouders. Echt heel
fijn! Wij willen u hier graag voor bedanken. Dit jaar wordt anders georganiseerd dan anders. Tijdens
de inloopavond, op 29 juni staat er op beide locaties iets lekkers voor u klaar als blijk van waardering.
We hopen volgend schooljaar weer op uw enthousiaste medewerking.
Klaar-overs
Hierbij doen we, namens beide coördinatoren (Mirjam Garstman en Carolien Kant), een hartelijk
oproep mee te helpen uw kinderen in het komende schooljaar veilig te laten oversteken. Er zijn nog
ouders nodig voor de locatie Giessen (opgave bij Mirjam - 06 11 13 64 75 / info@dekapster.nl) en
voor de locatie Rijswijk (opgave bij Carolien 06 10 36 07 71 / cmkant-transport@hi.nl).

