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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Deze maand leren we het themalied van de vakantiebijbelweek. Hieronder leest u dit lied.
Olie, vijgen, specerij,
druiven, honing, melk erbij,
brood en water en wat zout.
Allemaal aan tafel
het eten dat wordt koud!

Refrein
Ga naar huis! Klim uit de boom.
Laat de Here Jezus binnen.
Kom maar gauw! Heel gewoon.
Hij wil niet beginnen zonder jou.

De allergrootste Koning
heeft aan jou een vraag:‘Mag Ik
binnenkomen?
Het allerliefst vandaag.
Doe de deur maar open
dan eet Ik met je mee.
Samen met Mij
wordt het aan tafel
een feestelijk diner!’

Als je Hem ontmoet,
de Here God die leeft!
Dan word je gevoed
met alles wat Hij geeft.
Een tafel vol met liefde.
Geluk voor iedereen.
Voor jou en mij,
Je familie en vrienden
alle mensen om je heen!
Refrein

U kunt het lied beluisteren via volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=xTqKVsYlIIA&feature=youtu.be
Meester Wesley
Meester Wesley en zijn vrouw Elvira hebben zaterdag 8 oktober een gezonde zoon gekregen: Luca.
We feliciteren meester Wesley en zijn vrouw van harte met het jonge leven en wensen hen samen
Gods zegen toe bij de opvoeding van Luca.
EERSTE PAAL !
Op woensdag 26 oktober 2016 is het zover! Dan wordt de eerste paal van de nieuwe school
‘geslagen’. Er is lang gewacht op de nieuwbouw
en we kunnen nu dan zeggen dat het begin er
aan komt.
De ceremonie begint om 11.30 uur en alle
kinderen van de school zijn hierbij aanwezig. Het
wordt een leuke activiteit: de vlag wordt
gehesen, alle kinderen laten een ballon op en
krijgen nog een kleine attentie. Dat heeft ook te
maken met het feit dat we als school onderdeel
zijn geworden van ‘de Stroming’. Om gevaarlijke
en onoverzichtelijke situaties te voorkomen,
gaan alle kinderen na afloop met de
groepsleerkracht terug naar hun eigen lokaal.
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Werkzaamheden omgeving bouwterrein: 31 oktober t/m 25 november
De GWW-aannemer heeft ons laten weten de planning voor de GWW werkzaamheden er als volgt
uitziet:

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 3 van 4

Van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november wordt HC Hakstraat afgesloten waardoor al
het vrachtverkeer van en naar Hak via de Kruisstraat wordt geleid. Dat betekent dat het in de
Kruisstraat extra druk zal worden.
Van maandag 7 november tot en met vrijdag 25 november wordt de Kruistraat afgesloten in verband
met de aanleg van een nieuw riool en de herstrating.
Samen met de aannemer zijn we aan het nadenken hoe we de toegang tot het kleuterplein het beste
kunnen laten verlopen. Na de herfstvakantie sturen we hierover de ouders van de leerlingen van
groep 1-2 aparte informatie.
Met Zwaluw Reizen is afgestemd dat in de weken waarin de werkzaamheden plaats vinden de bus
die de leerlingen van en naar het zwembad brengt bij het bushokje aan de Almweg stopt zodat de
leerlingen veilig kunnen in- en uitstappen.
Klaarover – help!!
Mirjam Garstman (coördinator klaarover locatie Giessen) heeft gevraag nogmaals een oproep te
doen voor ouders die willen klaaroveren. Het gaat om één ouder op de donderdag om 8.15 uur en
om twee ouders voor donderdag 13. 00 uur. Welke ouder (opa of oma mag natuurlijk ook) is in de
gelegenheid te helpen. Dit in het belang van de veiligheid van de kinderen. U kunt zich opgeven
Mirjam per mail: info@dekapster.nl of per telefoon: 06 – 11 13 64 75)
Herfstvakantie
Vrijdag 14 oktober begint de herfstvakantie nadat we in de afgelopen periode hard gewerkt hebben.
De vakantie duurt tot vrijdag 21 oktober. Vakantie is een periode van rust en ontspanning. Laten we
genieten van de rust en ontspanning. Alle leerlingen zijn weer van harte welkom op maandag 24
oktober a.s..
Data
17-10 t/m 21-10: herfstvakantie
24-10: MR vergadering
26-10: eerste paal van de nieuwbouw
26-10: luizencontrole
01-11: nieuwsbrief, in deze week komt de nieuwsbrief uit
02-11: dankdag voor gewas en arbeid
04-11: speelgoedmorgen groep 1-2
09-11: nationaal schoolontbijt
10-11: ’s middags zijn alle leerlingen vrij – studiemiddag collega’s
VAKANTIE BIJBEL CLUB GIESSEN-RIJSWIJK
De voorbereidingen zijn in volle gang voor de Vakantie Bijbel Club 2016. Hebben jullie er ook weer zin
in? Wij wel :)
De opzet is dit jaar iets anders. Het is dit jaar alleen op de dinsdag, dinsdag 18 oktober 2016.
Om 13.30u zijn alle kinderen die op de basisschool zitten welkom bij de Gereformeerde Kerk in
Rijswijk(de kerk bij de rotonde), entree € 2,00.
Om 14.00u begint theater Poppenenmeer.nl met een voorstelling, de ouders mogen ook blijven
kijken naar het theater, voor de ouders entree € 1,00.
Na afloop van het theater gaan we in verschillende groepen uit elkaar, waarna iedere groep zijn
eigen programma gaat doen rondom het Woord van God, knutselen, poppenkast, Bijbelverhaal,
spelletjes en nog meer...
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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Om 17.30u zijn de ouders/verzorgers weer welkom om samen met ons gezamenlijk afsluiten.
Tussendoor zorgen wij voor drinken, een snoepje en rond 17u gaan we met de kinderen eten.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, bel gerust met Angelique van Tilborg 0183-442155 of stuur
een berichtje via onze facebook-pagina: facebook.com/vbcgiessen.rijswijk.
Via onze facebook-pagina houden we je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
Tot 18 oktober 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

