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Voor alle data geldt: Deo Volente

Dankdag 1 november 2016
Afgelopen woensdag 1 november was het dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we met
elkaar aandacht mochten hebben voor alles wat God de Vader ons in het afgelopen halfjaar heeft
gegeven in ons persoonlijke en schoolleven. Vreugde en verdriet. Het kan zo dicht bij elkaar liggen.
Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand november.
Lied voor de onderbouw
Week 47: Jozef zoekt zijn grote broers
‘De dromen’, cd Kom, zing mee!, deel 1, lied 14
Jozef zoekt zijn grote broers, alle
tien zijn ze jaloers, op zijn jas en op
zijn dromen, als ze Jozef aan zien
komen, wordt zijn mantel afgerukt
diep zit Jozef in de put.
Met een slavenkaravaan moet hij naar
Egypte gaan. Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten
Jozef die onschuldig is komt in de
gevangenis.
Lange jaren gaan voorbij.
Maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet al
wat Jozef voor hem deed.
Farao hoog op zijn troon droomt
een wonderlijke droom. Daarom
laat hij Jozef komen en dan
worden alle dromen van de koe en
korenaar en de maan en sterren
waar.
God heeft alles omgekeerd. Jozef
wordt als vorst vereerd en het
kwade valt in duigen en de broers
ze moeten buigen: zo houdt God
door Jozefs hand ’t volk van Israël
in stand.
Tekst: Hanna Lam
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Muziek: Wim ter Burg,
©Kwintessens
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=sjBGRDwET-U

Lied voor de bovenbouw
Bouw je leven op de Rots
Weet jij al wat je worden wilt een juf of een piloot
of liever toch een brandweerman of schipper op een boot
Weet jij al wat je worden wilt een arts of een komiek
of word je liever danseres of een computerfreak
Maar wat je straks ook kiest het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
bouw je leven op de Rots
daar kom je het verste mee
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
Weet jij al wat je worden wilt een kok of president
of liever toch een stewardess of word je wijkagent
Weet jij al wat je worden wilt of weet je het eigenlijk niet
wellicht dat je ideeën krijgt misschien wel door dit lied
Maar wat je straks ook kiest het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots…..
Na, na, na, na….
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4
Fietsverlichtingscontrole
Op maandag 6 november a.s. zal de fietsverlichtingscontrole plaatsvinden voor alle groepen. Alle
kinderen worden dus die ochtend met hun fiets op school verwacht! De kinderen zetten hun fiets op
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de aangegeven plaatsen Let op: dit kan ook op een andere plaats zijn, dan ze gewend zijn!
Zorgt u er voor dat de verlichting van de fiets van uw kind(eren) in orde is? Losse lampjes mogen ook!
Belangrijk nu de dagen steeds donkerder worden.
Groene voetstappen
In oktober hebben we samen met de leerlingen gemeten naar de manier waarop de leerlingen naar
school komen. In het overzicht hieronder is dat af te lezen.
Samen met leerlingen van andere scholen zijn leerlingen van de Parel bij de wethouder van de
gemeente Woudrichem geweest om gegevens van alle scholen te presenteren en met elkaar te
bespreken.

Alle ouders en kinderen willen we hartelijk bedanken voor hun deelname. We zullen misschien in de
toekomst nóg eens een actieweek aankondigen.

toelichting op de percentages die getoond worden:
89% groene voetstappen = 1315
opgebouwd uit:
66% fiets = 978
3% step = 48
20% voet = 289
11% auto = 160
Telefoonnummer van de overblijfcoördinator
In een van de vorige nieuwsbrieven heeft een fout mobiele nummer van Ilse Smits, de
overblijfcoördinator gestaan. Hierbij het goede nummer: 06 37 44 96 71
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 8 november wordt het Nationaal Schoolontbijt gehouden. Op de volgende bladzijde
leest u hierover informatie. We vinden het fijn dat de Ouderraad opnieuw alles binnen de school wil
organiseren en klaar zetten. Hartelijk dank alvast.
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Deze informatie is afkomstig van de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt.
Schoonlontwikkeling
Eén van de onderdelen van het schoolontwikkelingstraject is het bij elkaar kijken in de les. Alle
leerkrachten hebben een feedback-/kijkvraag geformuleerd in het kader van het EDI-traject (zie
voorgaande nieuwsbrieven) en de eigen persoonlijke ontwikkeling. Er zijn verschillende
visitatiegroepen van ongeveer vijf collega’s samengesteld. De leerkrachten die in de visitatiegroep
zitten kijken bij elkaar en bespreken de bevindingen met elkaar (intervisie). Tot aan de kerst is
gepland dat alle leerkrachten bij elkaar kijken en de resultaten met elkaar delen.
Fietscirkel
Vorige week vrijdag heeft u van de BVL-commissie informatie ontvangen over verschillende
fietszaken, onder andere de fietscirkel.
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In MR vergadering van afgelopen maandag (30-10) is dit punt uitgebreid aan de orde geweest.
Afgesproken is dat binnen de BVL-commissie gekeken wordt op welke wijze we deze uitdaging op
een goede manier kunnen invullen. U wordt hierover nader geïnformeerd.
Data
06-11: fietscontrole
08-11: inloop groep 1-2
08-11: nationaal schoolontbijt
10-11: opening nieuwbouw
15-11: inloop groep 1-2
20-11: 10-min gesprekken
22-11: inloop groep 1-2
23-11: 10-min gesprekken
23-11: schoen zetten groep 1 – 4
29-11: inloop groep 1-2
01-12: speelgoedmorgen gr 1-2
05-12: sinterklaas en continurooster
06-12: inloop groep 1 t/m groep 8
11-12: MR vergadering
13-12: inloop groep 1-2
21-12: kerstvieringen en continurooster
22-12: tot 12.00 uur school daarna kerstvakantie

De hele kalender kunt u ook terug vinden via:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=destroming.eu_3v058pdlprrj6ktppdvcg88vnk%40
group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
Op de volgende bladzijde leest u het een en ander over de Sintintocht .
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Het organiserend Sintcomite vanuit Giessen – Rijswijk heeft gevraagd onderstaande informatie op te
nemen in de nieuwsbrief. De tekst is letterlijk overgenomen.

Sint
De intocht van Sint zal plaats vinden op 18 november om 18.00 uur vanaf Spar Kraaij
te Rijswijk met een lampionoptocht en aansluitend een pietendisco in het Brabantse
land tot 20.00 uur.
Alle kinderen tot en met groep 8 zijn welkom.
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