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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.

U kunt het lied ook beluisteren via volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=w8KOKUxCHM4
Advent – Licht in de duisternis
De Adventsweken zijn weer begonnen en ook op school besteden we hier aandacht aan.
Er zijn tijden dat mensen zich afvragen hoe het verder moet. Zeker in deze tijd van onzekerheid en
angst (denk aan de aanslag in Parijs). En stel je nu toch eens voor, dat er juist in die tijden een God is.
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Niet een God die onnoembaar en onbegrijpelijk ver weg is, maar een God die zegt: ‘Ik ben er voor
jou. Ik maak licht waar het donker is.’ Hoe die God eruit ziet? Op welke manier Hij naar mensen
toekomt? Hij laat zich zien in een kind. Een weerloos kind, ergens in een voederbak. Het gaat niet om
hoe sterk en machtig Hij is. Hij laat zien hoe klein en kwetsbaar Hij naar mensen toe komt. Dat is wat
we met kerst mogen vieren.
Met de kinderen staan we deze adventsweken stil bij het thema ‘tijd’. Advent is een periode van
verwachten, tijd van de hoop. Daarmee ontdekken we dat kerst niet alleen gaat over kerstbomen en
kaarsjes. Het verhaal is groter dan dat. Het gaat over de Zoon van God die we mogen verwachten als
dé Redder van mensen die naar de aarde is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Dat is het grootste wonder ooit: God die weer connectie/verbinding zoekt met mensen die niet naar
Hem vragen en niet naar Hem op zoek zijn! De zoektocht van God vraagt om úw antwoord!
Afscheid juf Heleen.
Op 27 november jongstleden is juf Heleen formeel met pensioen gegaan. Ze is een hele lange tijd aan
de school verbonden geweest. We herinneren u er aan dat op vrijdag 4 december een
afscheidsreceptie wordt gehouden. Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom om afscheid van haar
te nemen in locatie Giessen. Tot aan de kerstvakantie komt ze nog een aantal keren op school om te
ondersteunen in groep 1/2C.
Groep 1/2 C - locatie Giessen
We vinden het fijn te kunnen meedelen dat het bestuur financiële middelen beschikbaar heeft
gesteld om groep 1/2C na de kerstvakantie zoveel mogelijk gesplitst te laten. Intern zijn we aan het
kijken hoe de concrete invulling van 4 morgens (maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag) er gaat uit
zien. In de volgende nieuwsbrief leest u daarover meer.
Directievacature
Namens het bestuur heeft de BenoemingsAdvies Commissie (BAC) zich in de afgelopen maanden
bezig gehouden met de invulling van de directievacature. Uit de vele ontvangen brieven zijn
drie sollicitanten gekozen die uitgenodigd zijn voor een sollicitatiegesprek met de BAC. Op basis van
de gesprekken heeft de BAC vervolggesprekken gepland. Gezien het aantal zaken dat in en rond de
school speelt (denk aan fusiebesprekingen, vervanging van beide IB-ers, de continuering van de rust
en betrokkenheid die ervaren wordt, de inrichting en organisatie van het nieuwe schooljaar)
heeft bestuur besloten het contract met Gert Wim Sterk tot aan de zomervakantie 2016 te
verlengen. We zijn blij dat Gert Wim heeft ingestemd met deze verlenging en we zien uit naar
voortzetting van de constructieve samenwerking.
Nieuwsbrief ook op website
De nieuwsbrieven zijn ook op de website van de school (www.cbsdeparel.net) te vinden. U treft ze
onder ‘downloads’en dan ‘nieuwsbrief. Zie onderstaande printscreen:

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
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www.cbsdeparel.net
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Parkeren rond de school
We zijn gebeld door de BOA van de gemeente Woudrichem. Hij heeft richting de school
onderstaande gemaild. Graag uw aandacht hiervoor – een nadere toelichting is niet echt nodig! :
Ouders welke kinderen met de auto naar school brengen graag aandacht voor onderstaande.
NIET parkeren binnen 5 meter van kruising of splitsing.
NIET parkeren of stilstaan op een kruising/splitsing.
NIET parkeren voor in- en uitritten.
NIET parkeren op het trottoir ook niet met 2 wielen.
Het negeren van bovenstaande kan leiden tot een boete van € 90,00 + € 7,00 administratiekosten.
En het kan een hoop irritatie voorkomen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet
M. Goedhart
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gemeente Woudrichem
Om meer ruimte te creëren is aan de collega’s van locatie Giessen gevraagd de auto’s voortaan de
bij de Burcht parkeren.
Sportcoach van de gemeente Woudrichem
De sportcoach van de gemeente Woudrichem heeft gevraagd onderstaande tekst op te nemen in de
nieuwsbrief.

Naschoolse Sportactiviteiten voor iedereen
Hallo sportvrienden,
Mijn naam is Mark Pulles, sportcoach gemeente Woudrichem. Iedere woensdagmiddag van 14.00 –
16.00 organiseer ik ergens in de gemeente een sportmiddag met verschillende leuke sporten. Hierbij
kun je denken aan voetbal, korfbal, basketbal, tennis, en nog veel meer! De activiteiten zijn voor de
groepen 1 t/m 8 en iedereen is hierbij van harte welkom! Je hoeft niet direct vanaf het begin erbij te
zijn of tot het einde te blijven! Neem dus al je vriendjes en vriendinnetjes mee om te komen sporten
en we maken er samen een leuke middag van. Inschrijven is niet verplicht maar wel wenselijk! Dit kun
je doen via de mail, mpulles@woudrichem.nl. Kijk voor de actuele kalender en alle andere informatie
op www.woudrichem.nl > sport > sportcoach. Naast deze leuke en sportieve activiteiten op de
woensdag middag, zal de sportcoach ook een aantal lessen komen geven bij jou op school in de
gymzaal.
Iedere derde woensdag van de maand staat in Giessen/Rijswijk de sportactiviteit op de planning.
Voor Andel (in de warme maanden) is dit de vierde woensdag van de maand. Voor de locatie van de
activiteit kijk je op de actuele kalender of op de facebook van de sportcoach. Voor de eerste
sportactiviteit in de buurt zitten we in Sporthal De Jager op woensdag 16 december van 14.00 tot
16.00! Ik hoop jullie daar allemaal te ontmoeten om lekker te gaan sporten.
Met sportieve groeten,
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Mark Pulles
mpulles@woudrichem.nl

Sinterklaasfeest
Aanstaande vrijdag wordt Sinterklaas gevierd op school. Onderstaand leest u informatie uit een van
de vorige nieuwsbrieven:
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.
Vrijdag 18 december
Op vrijdag 18 december begint om 12.00 uur voor ALLE leerlingen de kerstvakantie.
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