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Studiedag 7 april  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
di 31 maart:  Groepen 3 naar de bibliotheek 

di 31 maart:  Groepen 1/2-B en 1/2-C brengen bezoek aan boerderij van de fam. Kuijer in Soest 

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

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 op weg naar het Paasfeest 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: Voor de laatste keer aan tafel (Lucas 22); Gevangengenomen (Lucas 22); De 

tuin zal weer bloeien (Lucas 23).  

Groepen 5 en 6: Jezus deelt zijn leven (Lucas 22, 1-54); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62); 

Goede Vrijdag en Pasen (Matteüs 26 t/m 28). 

Groepen 7 en 8: Ruzie aan tafel (Lucas 22, 1-54); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62); Goede 

Vrijdag en Pasen (Matteüs 26 t/m 28). 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we u al over het programma van volgende 

week donderdag. Ik herhaal graag dat u van harte welkom bent bij de viering in de Paaskerk. Deze begint 

om ongeveer 9.00 uur en zal tot omstreeks 9.45 uur duren. 

 

 

Zoals u weet hebben de kinderen dit jaar een extra lang paasweekend. Op dinsdag 7 

april komen we als team samen voor een studiedag en mogen de leerlingen nog even genieten van een extra vrije dag. 

Eén van de onderwerpen op onze studiedag is Scholen in Talenten. Hierover hebben we u al vaker geïnformeerd, 

want dit betreft het driejarige traject dat wij als team volgen ter verbetering van ons onderwijs in kunst en cultuur. 

Alle leerkrachten kozen één van de 7 kunstdisciplines en worden deze jaren daarin extra geschoold. Inmiddels geven 

zij daarin ook af en toe lessen in andere groepen. Het is de bedoeling dat we daar 

uiteindelijk ook een structurele invulling aan gaan geven. Tijdens de studiedag hopen we 

daarin een volgende stap te kunnen zetten. We worden daarbij begeleid door een 

medewerkster van Kunst Centraal. 
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Bijlagen 

Wandelen voor Water 
 

 

 

De sponsorloop ‘Wandelen voor Water’ vorige week vrijdag was een 

groot succes. Samen met de andere scholen in de regio is meer dan 20.000 

euro bijeengebracht! Namens de organisatie en de mensen in Ethiopië 

bedanken we de kinderen voor hun inzet en alle gevers voor hun financiële 

bijdrage! 

 

 

 

 

 

Graag uw aandacht voor een drietal bijlagen, namelijk over High 5, de kinderboerderij en Pasen op Paleis Soestdijk. 

 

 

Met vriendelijke groet,   

en alvast een heel goed weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

 


