
Trefwoord 

Welkom aan nieuwe leerlingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wo 22 maart:   Groepen 1/2 Verkeerswandeling rond de school 

wo 22 maart:   Groep 3 naar bibliotheek 

wo 22 maart:   Groep 7 Boomfeestdag  

vr 24 maart:   Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 

wo 29 maart:   Groepen 1/2 gaan lammetjes kijken bij boerderij    

                                           van familie Beukers 

ma 3 april:   20.00: Ouderraad 

wo 5 april:   Groep 4: Boerderijbezoek 

do 6 april:   Verkeersexamen groep 7 (theorie) 

do 6 april:   Doemiddag groepen 3 t/m 8 

do 6 april:   20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 10 april:  Groepen 3 en 4: Project Kunst Centraal: De zee vertelt – deel 1 

(Kringloopcentrum) 

wo 12 april:   Paasviering 

do 13 april:   Studiedag » alle kinderen zijn vrij 

vr 14 t/m ma 17 april:  Paasweekend 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema ‘Beperkt’. Inhoud: Over leven 

met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.  

Groepen 1 t/m 4:  

Een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Jezus geneest op de sabbat 

(Lucas 6, 1-5).  

Groepen 5 en 6:  

Mensen of regels? (Marcus 3, 1-6); De dag van zijn leven (Matteüs 8, 1-4). 

Groepen 7 en 8:  

Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1-6); De dag van zijn leven (Matteüs 

8, 1-4). 

 

 

 

 

Inmiddels zijn na 1 januari bij ons op school weer enkele nieuwe 

kleuters begonnen: 

- Ties Lommers en Walt van der Manden in groep 1/2-A 

- Norah van der Hoeven en Noor Geysendorpher in groep 1/2-C 

Binnenkort komen daar nog bij: 

- Teun Mink in groep 1/2-A  

- Myrte Nijboer in groep 1/2-B 

Van harte welkom! Een heel fijne tijd op onze school! 
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Ouderavond 

 

 

 

 

Ieder jaar organiseert ons Samenwerkingsverband De Eem in april een informatieavond voor ouders en 

leerkrachten. Dit jaar staat deze avond in 

het teken van de invloed van woorden in 

de opvoeding van kinderen met als 

gastspreker Steven Pont, bekend van TV en 

columns in het AD en diverse tijdschriften. 

 

Deze avond wordt gehouden op 

maandagavond 10 april in De Flint, 

Amersfoort. 

In de bijlage vindt u de uitnodiging en de mogelijkheid om u aan te melden. Wees op tijd, want vol=vol. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

en alvast een heel fijn weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies  

 

 


