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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.
Onderbouw
Abraham
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, je moet gaan wonen
in het land dat Ik zal tonen.
Tel de sterren in de nacht,
zo groot word jouw nageslacht.
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Ik zal jou mijn zegen geven,
je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam
vinden zegen in jouw naam.
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Met een woord gaat hij het wagen.
Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis,
langs de weg die God hem wijst.
U kunt het lied ook beluisteren via: http://www.juichtaarde.nl/index.php/liedbundels/2uncategorised/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=117&lied=42&song=00
39. U komt op onderstaande website. Als u op ‘midi bestand’ (achter melodie) klikt, kunt u de
melodie beluisteren.
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Bovenbouw
De weg die je moet gaan
Wie trok door de woestijn heen
als de leider van zijn volk
wie wist zelf ook de weg niet
maar wie volgde slechts een wolk
vertrouwend op dat ene - zeker wetend - dit is goed
wie wist er zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed
Want soms is er een teken
een ijzersterk gevoel
je kunt het niet verklaren
maar ‘t leidt je naar je doel
want soms krijg je een seintje – je ziet een teken staan
dan voel je diep van binnen de weg die je moet gaan
Al hadden al die vissers
van hun toekomst geen idee
toen Jezus zei: kom volg me
ging een ieder met Hem mee
vertrouwend op dat ene - zeker wetend – dit is goed
wie wisten zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed
Want soms is er een teken….
Wie kwamen uit het oosten
wie kwamen eens van ver
wie volgden aan de hemel
slechts de stralen van een ster
vertrouwend op dat ene - zeker wetend – dit is goed
wie wisten zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed
Want soms is er een teken….
Want soms krijg je een seintje – je ziet een teken staan
dan voel je diep van binnen de weg die je moet gaan
U kunt het lied ook beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=mDbeIPgLgh8
KSG dienst 11-10-2015 – locatie Giessen
Aanstaande zondag 11 oktober wordt in de Hervormde kerk te Giessen de Kerk-School-Gezins-dienst
gehouden voor de locatie Giessen. Ds. Mouw zal deze dienst voorgaan. De dienst begint om 9.30 uur.
Het thema van de dienst is: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Alle kinderen van de basisschool zijn
uitgenodigd. Op school hebben zij al gehoord over het thema en wat liedjes geoefend.
We verwachten grote drukte, dus wees er op tijd bij. Mocht het té druk worden, dan kan de dienst in
het Dijkhuis gevolgd worden. We proberen er dan op te letten, dat gezinnen met kinderen een plekje
krijgen in de kerk.
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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Na de dienst is iedereen uitgenodigd in het Dijkhuis voor een kop koffie of thee of een glaasje
limonade.
Afscheid juf Catrie (sr).
Vorige week dinsdag (29-9) hebben we afscheid genomen van juf Catrie sr. Het was voor ons allemaal
een bijzonder moment. Vele jaren heeft ze zich ingezet voor de school. Dank u wel juf voor uw inzet!
Juf Catrie heeft gevraagd onderstaande op te nemen in de nieuwsbrief:

‘BEDANKT !
Wat een fantastisch afscheid heb ik vorige week gehad .Mijn man en ik werden om 13.00 uur
opgehaald met een oude lelijke eend met open dak : prachtig gerenoveerd, wit met zwarte
koeienvlekken! Super! Bij school aangekomen stonden alle kinderen(met mooie versierde bogen)
buiten te zingen, over de juf die met pensioen gaat en nu lekker kan gaan chillen. Prachtig ! In alle
klassen werden liedjes gezongen, acts opgevoerd ,dansjes gedaan en niet te vergeten ‘schipper mag
ik overvaren’ bij de kleuters waar ik de schipper mocht zijn. Heel leuk allemaal, alle kinderen hebben
een bloem gemaakt en dat waren er 150!!, die nu in het raamkozijn staan te pronken; met lieve
kreten als ‘ik zal je missen ’e.d. ook van kids die ik nog nooit in de klas heb gehad. Wat een feest was
het! Fijn dat groep 7 en 8 ook nog langs kwamen, een GROTE verrassing .
Daarna was het de beurt aan ouders ,collega’s , ouderraad, M.R. en bestuur. Bedankt ouders voor het
vertrouwen dat u al die jaren in mij hebt gehad, de lieve woorden en bedankjes ,cadeautjes, bloemen
en wensen voor de toekomst.
Ik hoop dat ouders en alle geledingen van “de Parel” er samen de parel van maken die we allemaal
voor ogen hebben: EEN SCHOOL DIE EEN WARME, VEILIGE PLAATS BIEDT AAN DE KINDEREN VAN
GIESSEN EN RIJSWIJK.
Hartelijke groeten,
Catrie Vonk-van Ballegooijen’
Onderstaand vindt u een foto-impressie van het afscheid.

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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Voorstellen
We het juf Eline van harte welkom als stagiaire. Onderstaand stelt ze zich voor.
‘Hallo allemaal!
Ik ben juf Eline. Ik ben 19 jaar en kom uit Genderen. Ik zit op de Marnix Academie in Utrecht in het
derde jaar. Ik loop het hele jaar stage in groep 1a/2a in Rijswijk. Ik ben elke woensdag en donderdag
in deze gezellige groep te vinden. Ik hoop hier een leuke en leerzame tijd te hebben!’
Directie vacature >>>> tekst is voorgelegd aan keesjan.
Het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering besloten te starten met het invullen van de
directievacature. In verschillende kranten en op verschillende websites is een advertentie geplaatst
waarin verwezen wordt naar de website van de school. Daar vindt u het volledige profiel:
http://www.cbsdeparel.net/wp-content/uploads/2014/09/profiel-directeur-VCNS-G-en-R.pdf
Zodra er meer informatie verspreid kan worden zal het bestuur u op de hoogte brengen.
Herinnering informatieavond voortgezet onderwijs groep 7 en 8
Welke school voor voortgezet onderwijs te kiezen na groep 8?
Om de leerlingen van de groepen 7 en 8 en hun ouders in de gelegenheid te stellen zich hierop te
oriënteren worden jullie uitgenodigd voor deze avond.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Agenda:

maandag 12 oktober
CBS de Parel, Enghweg 1 in Rijswijk
19.00 uur – 21.00 uur
19.00 uur: ontvangst met koffie/thee
19.15 uur: informatieronde 1
20.00 uur: koffie/thee
20.15 uur: informatieronde 2
21.00 uur: einde informatie avond
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.

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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Kinderboekenweek
Vanaf woensdag 7 oktober is het weer zover: KINDERBOEKENWEEK 2015. Het thema is “raar maar
waar”. In deze week lezen we in het bijzonder boeken over
de natuur, techniek en wetenschap. Op deze dag openen
we om 8.45 uur op het plein de Kinderboekenweek met
een dans en lied van kinderen voor kinderen. In de daar
opvolgende week gaan alle groepen zelf aan het werk met
het thema.
U wordt op donderdag 15
oktober uitgenodigd om in
de klassen te kijken naar
het gemaakte werk:
locatie Rijswijk tijd 11.30 uur tot 12.00 uur
locatie Giessen tijd 14.45 uur tot 15.15 uur.
We hopen op een gezellige tijd met heel veel leesplezier.
Graag tot ziens

Klassenouders
Mirella v Straten, één van de klassenouders, gaf aan dat haar mailadres niet klopt. Onderstaand het
goede mailadres. Wilt u dat wijzigen? mirella.vanstraten@hotmail.com.
Inloopmorgen in locatie Giessen
We willen u attenderen op de inloopmorgen die gepland staat op woensdag 7 oktober 2015
(=morgen) in Giessen.
Vakantiebijbelclub Giessen-Rijswijk 2015
De leiding van de VBC heeft gevraagd onderstaande tekst op te nemen in de nieuwsbrief:
‘De voorbereidingen zijn bijna afgerond en dan eindelijk start de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
op maandag 19 oktober 2015 van 13.00 tot 15.30
en op dinsdag 20 oktober van 15.00 tot 19.30 voor alle kinderen van de basisschool in de
Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk(kerk bij de rotonde in Rijswijk).
En neem gerust een vriendje, vriendinnetje, neefje, nichtje of buurkinderen mee!
We gaan er 2 te gekke dagen van maken met verhalen, liedjes, filmpjes, bidden, knutselen, lekker
eten(Mmmmmm) en nog meer.....
De entree is € 2,00 per kind, per dag(inclusief theater). Je mag per dag betalen of ook in 1x voor 2
dagen.
Op dinsdagavond 20 oktober begint Matthijs Vlaardingerbroek om 18.30 met de afsluitende
theatervoorstelling.
Ouders, verzorgers, opa's, oma's en overige belangstellenden zijn van harte welkom om ook te komen
kijken, entreegeld €2,00 per persoon.
Rond 19.30 is de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk dan helaas alweer afgelopen.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem gerust contact met ons op, Angelique van Tilborg 0183442155. Kijk voor de laatste info ook op onze Facebookpagina: facebook.com/vbcgiessen.rijswijk
Tot over een paar weken allemaal!
Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-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

Nieuwsbrief

Pagina 6 van 7

Nieuwbouw – brede school
Onderstaand vindt u informatie over de nieuwbouw die verstrekt is door de gemeente Woudrichem:
1. Beroepsprocedure
Tegen het bestemmingsplan voor de Brede School werd door HAK BV en Van der Nat BV in
gezamenlijkheid beroep ingesteld onder andere omdat zij negatieve gevolgen verwachtten voor de
verkeersveiligheid op moment dat de Brede School wordt gerealiseerd. Het kruispunt Jagerspad – H.C.
Hakstraat vormt daarbij een expliciet aandachtpunt gelet op de confrontatie die daar plaatsvindt
tussen langzaam (schoolgaand) verkeer en (zwaar) vrachtverkeer van en naar het HAK-terrein.
De gemeente Woudrichem (almede het schoolbestuur en de Stichting één-Giessen-Rijswijk) heeft
hetzelfde doel als HAK/VdNat, namelijk komen tot een zo verkeersveilig mogelijke situatie ter plekke.
Vóór de zomer werd dit gezamenlijke doel vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en
HAK/VdNat. Eén van de gemaakte afspraken daarin richt zich op het uitwerken van de
verkeersopgave.
2. Uitwerking verkeersopgave
Onder begeleiding van een (objectief) verkeerskundige zal de gemeente Woudrichem samen met
HAK/VdNat een voorstel uitwerken waarin de te nemen verkeersmaatregelen geformuleerd worden.
Naar verwachting is dit voorstel medio november 2015 gereed. Bij de totstandkoming van het
voorstel zal het schoolbestuur worden gevraagd mee te denken. Het eindresultaat wordt uiteraard
o.a. aan het schoolbestuur gepresenteerd.
3. Bouw Brede School
Afgelopen augustus werd aan Woonlinie de zogenoemde omgevingsvergunning voor de Brede School
verleend door de gemeente Woudrichem. Op basis van deze omgevingsvergunning kan de Brede
School daadwerkelijk gebouwd worden. Alvorens te kunnen starten met de bouw dienen er diverse
voorbereidende werkzaamheden plaats te vinden (bouw- en woonrijpmaken). Naar verwachting kan
de bouw medio februari 2016 starten. De oplevering van de school staat vooralsnog gepland voor
december 2016.
MR – vacature oudergeleding
Beste ouders,
Erica van den Berg, penningmeester van de MR, verhuist voor 2 jaren naar Amerika en treedt daarom
tussentijds af als MR lid (oudergeleding). De MR is voor deze komende vacature op zoek naar een
nieuw lid voor de oudergeleding van de MR voor een periode van 1 ½ jaar met daarna de
mogelijkheid voor verlenging van 3 jaar.
De MR zoekt een nieuwe lid die Agnes Smits als penningmeester in deze taak zou kunnen
ondersteunen. Daarom is het fijn als iemand met interesse voor de financiële kant van de MR zich
hiervoor aanmeldt.
Vanaf deze plaats willen wij Erica alvast hartelijk bedanken voor al haar expertise, inzet en
enthousiasme.

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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De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit vier
personen. Als MR kunnen wij adviseren en instemmen met bepaalde dingen die in het bestuur
spelen. Zeker met de op handen zijnde besturenfusie, invulling vacature directeur en bouw van de
nieuwe school is deze inbreng zeer belangrijk.
Als u denkt dat dit iets voor u is, kunt u onderstaand strookje invullen en vóór 2 november 2015 in de
doos doen. In beide locaties vindt u de doos in de hal van het gebouw.
Na deze datum hopen wij dan de kandidaten aan u te kunnen voorstellen, zodat er uit deze
kandidaten gekozen kan worden.
Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kunt u altijd terecht bij de:
Oudergeleding: Caroline van Oostrum, Agnes Smits, Jenette Tolhoek, Erica van den Berg
Personeelsgeleding: Nadine Veenman, Lianne Spiering, Gerco van Dueren den Hollander, Gerrike
Post
Als u sowieso vragen/ opmerkingen hebt over’ het reilen en zeilen’ op school of u wilt meedenken,
dan kunt u altijd terecht bij bovenstaande MR- leden. U kunt ook altijd een briefje stoppen in de bus
van de MR die in beide locaties hangt.
De MR van ‘de Parel’
Onderstaande strook kunt afknippen en in bus stoppen
OPGAVE FORMULIER MR - OUDERGELEDING

Naam: --------------------------------------------------------------------------Stelt zich kandidaat voor de MR – oudergeleding van cbs ‘de Parel’.
Mijn kind(eren) zit(ten) in de volgende groep(en):

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

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

