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vr 20 maart:  Groepen 7 en 8: Wandelen voor Water! 
di 31 maart:  Groepen 1/2-B en 1/2-C brengen bezoek aan boerderij Soest 

wo 1 april:  Groep 1/2-A brengt bezoek aan boerderij Soest 

do 2 april:  Paasviering 

vr 3 t/m ma 6 april: Paasweekend 

di 7 april:  Studiedag » alle kinderen vrij 

do 9 april:  Groepen 1/2 project ‘Van wie is die koffer?’ 

ma 13 april:   20.00: Ouderraad 

di 14 april:  Groep 5 boerderijbezoek 

do 16 april:  Verkeersexamen groep 7 theorie 

do 16 april:   Doemiddag 

ma 20 april:  20.00: Medezeggenschapsraad 

di 21 t/m do 23 april: Eindtoets groep 8 

do 23 april:  Doemiddag 

vr 24 april:  Koningsspelen  
ma 27 april:  Koningsdag » iedereen vrij 

do 30 april:  Doemiddag 

ma 4 t/m vr 15 mei: Meivakantie 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Opbloeien. 

Inhoud: Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of 

wegkwijnen. Over opleven, opbloeien en de wereld rijker maken.  

Groepen 1 t/m 4:  

Meisje sta op! (Marcus 5, 21-43); Een nieuwe koning (Lucas 19, 29-44). 

Groepen 5 en 6: 

Waar doe je het voor? (Matteüs 13, 3-9); De nieuwe koning (Lucas 19, 29-48). 

Groepen 7 en 8: 

Bloeien, maar soms niet (Matteüs 13, 3-9); Bijna oproer (Lucas 19, 29-48). 

 

 

Ik ontving van de paascommissie het volgende bericht:  
 

Op donderdag 2 april vieren wij met de school het Paasfeest! 

De dag begint met een Paasviering in de Paaskerk. Hierbij staat natuurlijk het Paasverhaal centraal en 

er zal veel worden gezongen. U wordt van harte uitgenodigd om dit met ons mee te vieren. 

Dus bent u in de gelegenheid, dan kunt u hier bij zijn! De Paaskerk vindt u aan de Oude 

Utrechtseweg 4. De kinderen vertrekken lopend om 8.45 met elkaar vanuit school en lopen met elkaar en om 9.00 

uur start de viering. Het zal ongeveer 45 minuten duren. 

 

Hierna staan er verschillende activiteiten op het programma, zoals het eieren zoeken voor de onderbouw. 

Tussen de middag hebben we een Paaslunch. U hoeft dit keer geen bestek, bord en beker mee te geven. Hier zorgt 

de Ouderraad voor.  

Om 14.45 uur (dus normale tijd) kan het lange Paasweekend beginnen.  

Wij hopen op een mooie viering en een gezellige dag! 
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Doemiddagen 

Fietsen elders parkeren! 

Wandelen voor Water 

 

 

 

We vernamen vanmiddag dat de aannemer vanaf morgen aan de slag gaat om de muur achter de gymzaal te 

repareren. Dit betekent dat we enige tijd geen gebruik kunnen maken van de fietsenkelder. Tot nader order moeten 

de fietsen van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 daarom elders gestald worden: 

- De fietsen van de groepen 3 t/m 6 naast de kleuterlokalen, dus aan de Spoorstraat. De 

kinderen bereiken dit deel via het kleuterplein en lopen na het stallen van hun fiets via het 

tussenhek naar het grote plein. 

- De fietsen van de groepen 7 en 8 op het pleingedeelte bij de speeltoestellen, dwars op het 

buitenhek. Deze kinderen gebruiken het toegangshek aan de kant van de Spoorslag. 

De kinderen zelf zijn hierover dondermiddag geïnformeerd, maar het lijkt ons handig dat u ook op de hoogte bent. 

 

 

 

Nog even een mededeling over het Wandelen voor Water waar de groepen 7 en 8 morgen aan 

meedoen. Vorig jaar werden er terecht opmerkingen gemaakt over het laten weglopen van het 

water. Ditmaal heeft men voor grote containers gezorgd, waarin het water kan worden verzameld. 

Na afloop van het evenement zal ZVS zorgen voor een passende bestemming. 

 

 

 

 

Afgelopen week kwam er goed nieuws binnen. De Provincie Utrecht subsidieert dit jaar het project 

ANWB Streetwise. We weten nog niet of alle onderdelen worden vergoed, maar voorlopig hebben 

we in elk geval geen nieuwe sponsors nodig. Degenen die al een sponsorbijdrage hebben 

overgemaakt, ontvingen reeds een berichtje dat hun geldbedrag wellicht kan worden teruggestort.  

 

 

 

  

In nieuwsbrief-21 maakten we al kenbaar dat het zwemfestijn voor groep 4 en 5 en het voetbaltoernooi voor groep 7 

en 8 niet op de aangegeven data zouden worden gehouden. Inmiddels zijn beide nieuwe data bekend: 

- Voetbaltoernooi groep 7 en 8: vrijdag 22 mei 

- Zwemfestijn groep 4 en 5: donderdag 28 mei  

Deze sportevenementen worden onder schooltijd gehouden. 

 

 

 

 

De laatste serie Doemiddagen van dit schooljaar komt eraan! 

Op donderdag 16, 23 en 30 april hebben we tussen 13.30 en 14.30 uur weer veel ouders nodig die ons in de 

groepen 3 t/m 8 komen helpen met één van de activiteiten. Dat kan een activiteit zijn die u 

zelf verzint of als begeleider bij een andere activiteit. Bij de vorige serie waren we heel blij 

met het grote aantal aanmeldingen van ouders en hun enthousiasme. Het zou fijn zijn 

wanneer we voor de komende serie ook weer op veel begeleid(st)ers kunnen rekenen. 

Voor vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij collega Anneke Sonnenberg (groep 3A). 

Zij is in elk geval op di/wo/do op school aanwezig en haar mailadres is 

a.sonnenberg@amalia-astro.nl. 

 

 

 

 

Graag uw aandacht voor twee bijlagen, namelijk over de Kerk op Schoot viering en de Tour du ALS. 

 

 

Met vriendelijke groet,   

en alvast een heel fijn weekend, 

Jacques van der Vlies 

mailto:a.sonnenberg@amalia-astro.nl

