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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Onderstaand leest u nogmaals 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
KSG dienst 11-10-2015 – locatie Giessen
Voor zondag 11 oktober staat een KSG dienst gepland voor de locatie Giessen. We willen elkaar graag
ontmoeten als kerk, school en gezin, tijdens een dienst met dominee Mouw. De dienst vindt plaats in
de Hervormde kerk Giessen en begint om 9.30 uur. Voor locatie Rijswijk is een KSG dienst gepland op
24 januari 2016, deze dienst is in de Gereformeerde kerk in Rijswijk. Noteert u deze data alvast in uw
agenda? In de volgende nieuwsbrief hopen we u meer te vertellen over de dienst in Giessen.
Afscheid juf Catrie (sr).
Vanaf november1993 is juf Catrie (sr)Vonk betrokken bij de school. Op dinsdagmiddag 29 september
2015 neemt zij afscheid van De Parel. Deze laatste middag op school wordt een feestmiddag waarop
iedereen de gelegenheid krijgt afscheid te nemen. Om 13.15 uur zal juf Catrie door de leerlingen van
locatie Giessen feestelijk onthaald worden. Vanaf 15.00 uur staat de deur van De Parel locatie
Giessen open voor iedereen die met juf Catrie verbonden is geweest tijdens haar loopbaan in
Giessen/Rijswijk. Bent u ouder van een leerling of een oud-leerling, dan bent u van harte uitgenodigd
voor een gezellig samenzijn. Leuk als u erbij bent!
Informatie-avond: 1 oktober 2015
Hierbij een herinnering aan de informatie-avond van donderdag 1 oktober 2015 met als thema:
‘Digitale media en jonge kinderen: hoe ga jij daar mee om?’ Afgelopen vrijdag heeft u via de mail
hierover uitgebreide informatie ontvangen. Ouders, grootouders en verzorgers die zich willen
aanmelden voor de bijeenkomst op 1 oktober kunnen mailen naar:
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mediaopvoeding@bibliotheekaltena.nl. De avond is in de bibliotheek van Giessen en duurt van 19.45
tot 21.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Klassenouders
 Locatie Giessen
Groep 1/2
Linda Oppenhuizen
linda@alyayo.nl
449544
Groep 3/5
Wilma Branderhorst pwbranderhorst@gmail.com 06 11366461
Groep 4/6
Mieke van Eeten
miekevos79@hotmail.com
442424
Groep 5
Annemarie van Veen annemarie81@hotmail.nl
511503
Groep 6
Marjon van Linstee
marjon@vanlinstee.nl
449644
 Locatie Rijswijk
Groep 1a/2a Patty de Graaff
pattyenbennie@hotmail.com 448582
Groep 1b/2b Mirella van der Straten mirella.vanstraten1a@hotmail.com 06 13202358
Groep 3
Mariëlle Oudshoorn kjoudshoorn@hetnet.nl
309611
Groep 4
Petra Bremmert
s.bremmert@ziggo.nl
441090
Groep 7
Jacolien Colijn
hbcolijn@hetnet.nl
443120
Groep 8
Angelie Schouten
angelieschouten@ziggo.nl
443363
 Bestuur OR
Voorzitter
Linda Oppenhuizen linda@alyayo.nl
449544
Secretaris
Jacolien Colijn
hbcolijn@hetnet.nl
443120
Penningmeester Wilma Branderhorst pwbranderhorst@gmail.com 06 11366461
Lid
Patty de Graaf
pattyenbennie@hotmail.com 448582

3e prijs verlichtingswedstrijd
CBS De Parel heeft de 3e prijs gewonnen bij de verlichtingswedstrijd.
De prijs bestaat uit: geldbedrag van € 50, 12 potten diverse groenten van de
HAK en een oorkonde. Alle kinderen zijn getrakteerd op een zakje chips.
De prijs is gewonnen met….

Kinderpostzegels
Op woensdag 23 september (= morgen) start de verkoop van ‘Kinderpostzegels’. Zet hem op jongens
en meiden. Suc6 met de verkoop!! We zijn benieuwd hoeveel jullie bij elkaar verkopen.

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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Inloopmorgen in locatie Rijswijk
Vorige week woensdag was een inloopmorgen in locatie Rijswijk. Ook nu was het gezellig. Er was een
grote opkomst. Sommige ouders kregen zelfs van hun eigen zoon of dochter een rondleiding door
het gebouw. Onderstaand een foto-impressie. Voor alle bezoekers stond de koffie/thee klaar. Fijn
dat u er was!
Volgens de activiteiten is op woensdag 30 september as is weer een inloop gepland in Rijswijk. We
zien uit naar uw komst!

Kinderboekenweek
Binnenkort is het weer zover: de ‘kinderboekenweek’. Het thema dit jaar is: ‘Raar maar waar’. Het
gaat over boeken die te maken hebben met natuur, techniek en wetenschap. Een commissie is bezig
te kijken op welke wijze we binnen de school aandacht besteden aan de kinderboekenweek. In de
volgende nieuwsbrief ontvangt u hierover meer informatie.
Kinderclub
Onderstaand een oproep van de kinderclub.

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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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

