Nieuwsbrief
Pagina 1 van 3

Jaargang 2015 – 2016- nr. 7

- 17 november 2015

-

Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Onderstaand leest u het lied van de maand november dat door de leerlingen wordt aangeleerd.
Onderbouw
God kent jou
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

U kunt het lied ook beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc
Bovenbouw
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Zit je in het donker
Jezus zal er zijn
Is je hart vol zonde
Jezus maakt het rein
Zou voor de Heer iets te
wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te
wonderlijk zijn
Kijk je weer zo somber

Jezus maakt je blij
Zit je vastgebonden
Jezus maakt je vrij
Zou voor de Heer iets te
wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te
wonderlijk zijn
Dan wordt alles anders
Kan je zoveel meer

Kijk eens wat je aandurft
Samen met de Heer
Zou voor de Heer iets te
wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te
wonderlijk zijn
Zou voor de Heer iets te
wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te
wonderlijk zijn

U kunt het lied ook beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=2XhehgNgBLo
Afscheid juf Heleen.
Juf Heleen gaat eind december met pensioen. Zij is 31 jaar werkzaam geweest op onze school. Op 4
december a.s., gelijk met de komst van Sinterklaas op school, viert zij haar afscheidsfeest. Voor de
kleuters, van de locatie Giessen, zal het een extra feestelijke ochtend worden. Na het bezoek, van
Sinterklaas en zijn pieten in de klas, is er voor de kinderen van groep 1 / 2 C om 10.30 uur een
poppenkastvoorstelling. Aansluitend kunnen de ouders afscheid nemen van juf Heleen om 11.30 uur
in het kleuterlokaal in Giessen. We willen juf Heleen graag een cadeau aanbieden. Naast een
knutselwerkje van de kinderen, willen we met de kleuters geld op halen voor haar, om zo één cadeau
te kopen. Deze bijdrage kunt u aan juf Catrie of juf Lizanne afgeven. Hopend u genoeg geïnformeerd
te hebben.
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Bankrekening overblijf
In de afgelopen week heeft een aantal ouders/verzorgers een factuur ontvangen voor de overblijf
van hun kind(eren). Per ongeluk is een verkeerd bankrekeningnummer vermeld. Het juiste
bankrekeningnummer is: NL18 RABO 0357 0003 74.
T-shirts in Gambia
Jacolien Colijn stuurde onderstaand bericht. We nemen dat graag over in deze nieuwsbrief: bij de
aanschaf van schoolhesjes met onze nieuwe naam “De Parel” waren de oude schoolshirts overbodig.
Deze hebben we het afgelopen voorjaar meegegeven richting Gambia. Daar hebben de shirts hun
bestemming gevonden! Veel kinderen zijn ontzettend blij gemaakt met een t-shirt van de Ganzenhof.
Prachtig toch?!

Nationaal Schoolontbijt
Het was gezellig met het schoolontbijt afgelopen woensdag. Onderstaande foto’s laten dat ook zien.
We bedanken alle ouders die geholpen hebben bij het organiseren en het vlekkeloos laten verlopen
van deze activiteit!!

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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10-minuten gesprekken
De eerste gesprekken zijn geweest. Vandaag (locatie Giessen) en morgen (locatie Rijswijk) zijn er ook
gesprekken. Allen goede gesprekken toegewenst.
Sinterklaasfeest
U heeft vast wel gehoord dat Sinterklaas in het land is. Op donderdag 26 november mogen de
kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen meenemen, we hebben gehoord dat de schoenenpiet die
nacht in de buurt is. De kinderen van groep 8 zullen op woensdag 2 december pietengym geven bij
de kleutergroepen. Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas met een aantal pieten onze school
bezoeken. Op de locatie in Giessen wordt hij verwacht rond 8.40 uur, op de locatie Rijswijk rond 9.00
uur. Ouders worden van harte uitgenodigd om de Sint en zijn pieten welkom te heten. Alle kinderen
starten die ochtend gewoon om 8.30 uur in hun eigen groep. Kinderen hoeven die ochtend geen eten
en drinken mee te brengen, de ouderdraad zorgt voor iets lekkers. Wie die dag verkleed wil komen,
mag dat doen! We hopen een gezellige Sinterklaastijd met elkaar te hebben.

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

