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Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand juli dat de leerlingen aanleren.
Onderbouw
Zo is het Koninkrijk
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een schat in de grond
Eenmaal had een man die schat ontdekt
Hij was zo blij dat hij hem vond
En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Verkocht hij alles wat hij had
Ja alles wat hij had heeft hij zomaar
weggedaan
En hij kocht die schat
Lala lailala
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een parel zo duur
Eenmaal had een koopman hem ontdekt
En toen begon z'n avontuur
Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar

huis
Heeft hij al wat hij had verkocht
Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur
Die hij had gezocht
Lala lailala
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een mosterdzaad
't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien
Het allerkleinste wat bestaat
Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de
grond
Wordt het haast wel zo groot als een eik
Met takken als van bomen waar vogeltjes in
wonen
Zo is het koninkrijk
Lala lailala

U kunt het lied vinden op CD: “Vertel het aan de mensen”, Een boom vol liedjes (deel 3) of
beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=7kShS4lqqXA
Onderbouw
Psalm 130 Uit de diepte roep ik U
(©Psalmen voor Nu)
Uit de diepten roep ik u
HEER, mijn God.
Ik heb u nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
HEER, luister toch.
Als u niets dan zonden zag,
HEER, mijn God,
wie bleef in leven? Maar u wilt nu
juist vergeven. Dus verdient u
diep ontzag,
ons diep ontzag.

Ik blijf wachten tot u komt,
HEER, mijn God,
Ik blijf nog sterker op u wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.
Israël, hoop op de HEER,
hoop op God,
want hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

U kunt het lied beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=LuEqyYk0VbI
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Zendingsgeld
Elke week nemen de kinderen geld mee voor een goed doel. In de afgelopen maanden hebben de
kinderen van beide locaties € 440 bij elkaar gebracht. Het geld wordt overgemaakt naar stichting
‘Tweede thuis in Altena’.
Collega’s
In het afgelopen jaar was een aantal collega’s ziek en aan het reïntegreren. Gelukkig zien we goede
vooruitgang. Juf Goosse is inmiddels hersteld gemeld en staat weer volledig voor de groep. De reintegratie van juf Aranka gaat voorspoedig. In de afgelopen maanden heeft ze met kinderen buiten
de groep gewerkt. In de afgelopen weken heeft ze ook haar werk in de groep deels opgepakt. Juf
Gerrike zal na de vakantie beginnen met het reïntegreren.
Zowel juf Dinella als juf Judith gaan na de vakantie weer aan het werk. Voor bieden zit het verlof er
dan weer op. Juf Dinella zal haar IB-werk weer oppakken. Juf Judith heeft aangegeven minder te
willen werken en te willen stoppen met het IB-werk. We vinden het jammer dat ze daarmee wil
stoppen, maar respecteren haar besluit. Zij zal zich helemaal richten op het lesgeven.
We nemen afscheid van juf Celina, omdat haar contract niet verlengd wordt. We bedanken juf Celina
hartelijk voor alles wat ze gedaan heeft voor de kinderen en de school.
We heten juf Petra van harte welkom als nieuwe collega. Ze gaat ondersteuning bieden aan
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast vervangt ze juf Gerrike zolang zij nog
aan het reïntegreren is. We heten ook Rieneke van harte welkom. Zij zal haar LIO doen in groep 8 bij
Renatha.
Meester Lex
Heeft aangegeven eerder (per 1 september as) met pensioen te willen gaan. Hij is meer dan 41 jaar
aan de school verbonden geweest. We kunnen gerust zeggen dat meester Lex het zeker verdiend
heeft om van zijn pensioen te gaan genieten. Na de vakantie ontvangt u hierover meer informatie.
Afscheid groep 8
Afgelopen dinsdag is de afscheidsavond van groep 8 geweest. Het was een zeer geslaagde
bijeenkomst. Mooi om te zien dat twee groepen zijn samen gesmolten tot een groep. Dank jullie wel
jongens en meiden voor deze prachtige avond. Bij verschillende toespraken is stil gestaan bij de
handen van God, een parel in Gods hand zijn en het schuilen bij de Allerhoogste en het nemen van
de toevlucht tot en het vertrouwen op God (Psalm 91). Als je op de drempel van een nieuwe
levensfase staat, is het schuilen bij deze God van groot belang. Doen jullie dat ook ?
Ouderhulp
Een school zonder hulp van ouders kan niet bestaan. Bij de inloopavond stond een bedankje klaar
voor alle ouders die op een of andere manier iets hebben betekent voor de school en dat helemaal
op vrijwillige basis. We gaan niet alle ouders opschrijven die iets voor de school hebben gedaan. We
vergeten er dan vast ouders. Ouders, hartelijk bedankt voor uw hulp en inzet voor de school

wat we zeer gewaardeerd hebben. U heeft daarmee uw kind(eren) en ons bijzonder
geholpen! Uw hulp is bijzonder belangrijk!
Kleuteringang
Na de zomervakantie starten alle kleuters op de locatie in Rijswijk. Er is een aparte kleuteringang, aan
de Kruisstraat, waar de kleuters gebracht en ook weer gehaald kunnen worden.

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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Klaarover
Van de klaarovercoördinatoren hoorde ik dat ze bijna helemaal het klaaroverrooster hebben
ingevuld. Voor de locatie Giessen wordt voor maandagmorgen - 8.15 uur nog twee ouders gezocht.
Iets voor u om er te zijn voor de veiligheid van uw en de andere kinderen? U kunt zich opgeven bij
Mirjam (gegevens van Mirjam - 06 11 13 64 75 / info@dekapster.nl)
Luizencontrole
Wilt u als ouders het haar van uw kinderen in de vakantie goed blijven controleren op neten en
luizen? En indien nodig actie ondernemen?! Luizen en neten hebben namelijk geen vakantie!
Incasso overblijf
In de komende weken wordt het bedrag voor de overblijf (de strippenkaart die u heeft aangeschaft)
van uw rekening afgeschreven. Door enkele noodzakelijke technische aanpassingen heeft het even
geduurd voordat we zover waren en we konden incasseren.
Jaarkalender en schoolgids
Het is de bedoeling dat u jaarkalender 2016-2017 en de nieuwe schoolgids 2016-2017 in de eerste
week van het nieuwe schooljaar digitaal krijgt toegestuurd.
Klassenouders schooljaar 2016-2017
Fijn dat voldoende ouders zich als klassenouder hebben aangemeld. Hieronder leest u de indeling
voor het komende cursusjaar:
Groep
1a-2a
1b-2b
3a
3b-5b
4a
4b
5b
6a
6b-7b
7a
8

Klassenouder
Bertine Mouw
Monica van Giessen
Wilma Branderhorst
Linda Oppenhuizen
Heidi Kant
Jovancka van Dalen
Shanna van Dalen
Christine Vos
Geertje Smits
Patty de Graaf
Jacolien Colijn

Directie en (school)management
In het afgelopen jaar heeft het bestuur met instemming van de MR een nieuwe
managementstructuur voor de school vastgesteld. Hieronder vindt u een organogram van de nieuwe
managementstructuur.

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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Bestuur (de Stroming)
(uitv. en toezichth. bestuur)

administratie
ass
Teamleider onderbouw

algemeen directeur

GMR

directeur de Parel

MR

Teamleider bovenbouw

Collega’s onderbouw

IB-er

Collega’s bovenbouw

Juf Renatha is benoemd tot teamleider bovenbouw en juf Wendy tot teamleider onderbouw. De
directeur en beide teamleiders vormen het MT van de school. Bij afwezigheid van de directeur
vervangen zij hem.
In bovenstaand plaatje is ook het bestuur van ‘De Stroming’ getekend. Nu de fusie per 1 augustus
2016 een feit is, is het bestuur van ‘De Stroming’ verantwoordelijk voor de school. De algemeen
directeur (dhr. Ton Lenting) vertegenwoordigt het bestuur als algemeen directeur naar de directeur
en de overige collega’s van de school.
Alle directeuren van de scholen die onder ‘De Stroming’ vallen vormen het managementteam van de
totale organisatie.
‘De Parel’ wordt in het bestuur van ‘De Stroming’ vertegenwoordigt door de heren K.J. Oudshoorn en
A. Smits. Zij zitten in het toezichthoudend bestuur van ‘De Stroming’.
Inloopavond en wisselmorgen
We kunnen terug zien op goede ontmoetingen tussen u als ouders/verzorgers en uw kinderen met
de nieuwe juf of meester tijdens de inloopavond en de wisselmorgen. Fijn om al met elkaar kennis te
maken!
Schoolreis groep 1 en 2
Wat hebben ze genoten de leerlingen van groep 1 en 2! Gaaf
om te zien. Klauteren, ravotten en rennen, daar was volop
gelegenheid voor! Dank aan alle de ouders die meegegaan
zijn voor de begeleiding.

Brede School
Het bestuur heeft bericht ontvangen dat inmiddels een aannemer voor de nieuwbouw is gekozen.
Daarmee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van de nieuwe school. Het is de bedoeling dat
we medio juli 2017 naar de nieuwe school gaan.

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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Einde schooljaar 2015-2016 en vakantie
Het jaar is voorbij gevlogen. Een jaar waarin veel gebeurd is. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat
u ons als school schonk. Persoonlijk dank ik u voor het vertrouwen dat u mij schonk. Ik heb met heel
veel plezier mijn werk op ‘De Parel’ mogen doen. Ik vind het fijn dat in het komende jaar ook nog
(voor een deel?) te doen.
Vrijdag 8 juli a.s. start de zomervakantie 2016. Als we naar buitenkijken lijkt het of de zomer nog niet
echt wil komen. Gelukkig hangt het genieten van de vakantie en het re-creëren niet (alleen) van mooi
weer af. Tot rust komen kan ten diepste alleen bij de Here God. Schuilen bij de Allerhoogste en
vluchten naar deze God geeft rust!
Start nieuwe schooljaar
Alle kinderen zijn op maandag 22 augustus 2016 van harte
welkom. De deuren van de school gaan dan weer op de
gebruikelijke tijd open.
We wensen u en jullie een goede vakantie toe

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
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