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Voor alle data geldt: Deo Volente

Collecte Kerstviering in de kerk
Bij het verlaten van de kerk wordt er gecollecteerd voor Stichting Interkerk. Deze stichting zet zich in
om het geloof te verspreiden door o.a. Bijbelse scheurkalenders voor kinderen te maken. Ze zijn
afhankelijk van giften en opbrengsten van oud papier en kringloop. Particulieren kunnen deze
scheurkalenders gratis bestellen. Er wordt wel om een gift gevraagd, dit is ter dekking van de
materiaal- en verzendkosten.
Voor meer informatie kunt u de volgende site bezoeken: http://www.interkerk.info
Als christelijke school vinden wij het belangrijk dat deze stichting het evangelie blijft verspreiden in
Nederland. Wij bevelen dit doel van harte bij u aan.
Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand januari.
Onderbouw
Juich, doe mee allemaal
Juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
en geef Hem alle eer
Hij maakte ons
wij horen bij Hem
de Herder die ons leidt
de Heer is goed

zijn liefde en trouw
duren voor altijd
Juich doe mee….
Zeg het hardop, de Here is God
ja ik hoor bij Hem
waar je ook bent looft God
prijst Zijn naam
eer Hem met je stem
Juich doe mee….
(2x)

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=xhS4s5DoRvE
Juich, doe mee allemaal Psalm 100
Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Muziek: Joost Laninga
© 2009 JAJOprodukties
De bovenbouw
Psalm 150
Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
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Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=UDExAHZi5cc

KSG-dienst
We vragen nú alvast uw aandacht voor de KSG-dienst die op zondag 22 januari 2017 gepland staat.
Dit keer is de dienst in de Herv. Kerk van Rijswijk.

Sportcoach – badmintontoernooi groep 5 t/m 8
De sportcoach van de gemeente Woudrichem heeft gevraagd het bericht hieronder naar de
ouders/verzorgers van de leerlingen te sturen. Hierbij ontvangt u het.
Beste Basisscholen,
Afgelopen weken zijn wij zeer actief bezig geweest met de sport badminton en hebben alle leerlingen
geleerd te badmintonnen met een shuttle / ballon. Nu komt er in de kerstvakantie een
prachtig badminton toernooi waaraan alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 mee kunnen doen. Bij dit
toernooi zijn natuurlijk ook prijzen te winnen in de vormen van bekers. Wie wordt de badminton
kampioen van de gemeente Woudrichem? Komt de kampioen misschien wel van jullie school?
Er zijn 2 toernooien. Op dinsdag 27 december in Almkerk van 13.00 uur tot 15.00 uur in sporthal ’t
Verlaat en op donderdag 29 december van 13.00 uur tot 15.00 uur in Woudrichem in sporthal ’t
Rondeel. Deelname is helemaal gratis, opgeven is wel gewenst. Bij opgave heb je zekerheid dat je
mee mag doen, wanneer je niet opgeeft maar toch mee wilt doen houden wij een maximum van 32
kinderen aan.
Het toernooi is voor leerlingen uit groep 5 t/m groep 8. Mocht er een leerling zijn die heel graag mee
doet, kan badmintonnen met een shuttle maar toch in groep 4 zit mag hij / zij natuurlijk altijd komen.
Voor inschrijven mogen ze mij een mailtje sturen met de volgende gegevens naar
mpulles@woudrichem.nl
Naam:
….
Leeftijd:
….
School:
….
Klas:
….
Plaats deelname:
Almkerk / Woudrichem
Oudertevredenheidspeiling
Denkt u nog aan het invullen van de oudertevredenheidspeiling? Dank alvast.
Vakantie
Op vrijdag 23 december 2016 begint om 12.00 uur de kerstvakantie.
Maandag 9 januari 2017 zijn alle leerlingen op de gebruikelijke tijd weer van harte welkom!
Data
22-12: continurooster ivm kerstvieringen
23-12: alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij
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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09-01: 1e lesdag na de kerstvakantie
09-01: in deze week komt een nieuwsbrief uit
11-01: luizencontrole
11-01: inloop Giessen
13-01: speelgoedmorgen groep 1-2
18-01: inloop Rijswijk
22-01: KSG-dienst (locatie Rijswijk -in Hervormde Kerk te Rijswijk)
24-10: schoonmaakavond groep 1-2
30-01: open dag nieuwe leerlingen en informatieavond nieuwe leerlingen
30-01: in deze week komt een nieuwsbrief uit
01-02: inloop Giessen
03-02: speelgoedmorgen groep 1-2
06-02 t/m 16-02: adviesgesprekken groep 8
07-02: leerlingen ’s middags vrij
15-02: inloop Rijswijk
17-02: rapport 1 mee
20-02: 10 minuten gesprekken
22-02: inloop Giessen
23-02: 10 minuten gesprekken

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

