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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 
do 20 april:   Doemiddag groepen 3 t/m 8 
vr 21 april:   Koningsspelen 
ma 24 april t/m vr 5 mei: Meivakantie 
 

 
 
 

Volgende week beginnen we met het nieuwe thema op weg naar Pasen: 
Opstaan.  
Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over 
opstaan en opkomen voor wat van waarde is. 
Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van het aanstaande 
paasfeest.  Bij het materiaal van Trefwoord was deze informatie voor de 
ouders toegevoegd: 

 
Pasen is paaseieren, uitlopende takken, meer aangename temperaturen en wat langer licht. 
Pasen is het feest van volop leven, zoals in dit gedicht voor de onderbouw:  
 
De knoppen staan op springen 
en ergens kraait een haan. 
Dus open de gordijnen. 
Trek vlug je kleren aan.  
Het leven is begonnen. 
Word wakker en geniet. 
Dus blijf niet langer liggen	 
Kom op en mis het niet. 
 
Bij Pasen hoort ook het verhaal over Jezus die opstaat uit de dood. Dat klinkt minder 
vreemd wanneer je ook de andere verhalen over Jezus erbij leest. Het opstaan van Jezus 
begon namelijk al lang voor Pasen. Hij liet verlamde mensen opstaan en liet blinden zien. 
En hij was opstandig als mensen onrecht werd aangedaan.  
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Paasviering woensdag 12 april  

Bijlagen 

Bij dit paasthema ‘Opstaan’ zien de kinderen van de midden- en bovenbouw de korte en ontroerende 
jeugdfilm ‘Zonder pardon’. De twaalfjarige Floor verbergt haar klasgenoot Ishmar in een geheime ruimte 
in de kelder van haar huis. Ze is bang dat hij en zijn ouders terug moeten naar Irak vanwaar ze gevlucht 
zijn. In de onderbouw kijken de kinderen naar de animatie over Slompie, de spin met vijf poten. 
 
Pasen is het feest dat eraan herinnert hoe leven en liefde het laatste woord kunnen hebben. Dat we ons 
niet moeten neerleggen bij onrecht, pesten, discriminatie of armoede. Pasen is vieren dat mensen de 
kracht hebben om de wereld wat mooier, beter en veiliger te maken. Pasen is het feest dat zegt: 
Vertrouw erop, het kan echt!    
 
Volgende week staan de volgende verhalen centraal: 
 
Groepen 1 t/m 4:  
Een bijzonder bezoek (Matteüs 8, 14-17); In optocht (Matteüs 21, 1-12). 
Groepen 5 en 6:  
Kom op, opstaan! (Lucas 9, 1-10); De koning rijdt binnen (Lucas 19). 
Groepen 7 en 8:  
Opstaan en op weg gaan (Lucas 9, 1-10); Opstaan, opklimmen en afdalen (Lucas 19). 
 

 
 

 
En uiteindelijk mondt het thema ‘Opstaan’ uit in onze paasviering op woensdag 12 april a.s. 

We beginnen die ochtend met een paasontbijt. Het hele ontbijt, inclusief bord, beker en bestek zullen 
verzorgd worden door de ouderraad en de school.   
Wel willen we u vragen voor de kleine pauze wat te drinken en wat fruit mee te geven. 
 
Rond half 11 zullen we lopend richting de Paaskerk vertrekken, waar om 10.45 uur de paasdienst begint. 
U bent ook van harte uitgenodigd deze dienst met ons mee te beleven. 
De kinderen zullen op de normale tijd uit zijn. 
We hopen op een sfeervolle en fijne ochtend. 
 
Tijdens de paasviering willen we kenbaar maken hoeveel geld is opgehaald voor onze 40 dagentijd-actie 
voor Sjaki-Tari-Us. Zoals u weet hebben we afgesproken dat de spaardoosjes op maandag 10 april a.s. 
worden ingeleverd. 
 
 
 
 
 

 
 

 
U treft twee extra bijlagen aan: Over High 5 
en de Kerk-op-schoot-viering. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
en alvast een heel prettig weekend gewenst, 
Jacques van der Vlies		
	

	

Op	6	en	20	april	vindt	de	laatste	serie	Doemiddagen	plaats.	
De	kinderen	in	de	groepen	3	t/m	8	konden	ditmaal	kiezen	
uit	de	volgende	activiteiten:	
-	Poppen	maken	
-	Eropuit	in	de	natuur	
-	Naar	Slager	Matthijssen	
-	Sport	en	spel	
-	Visagie	bij	een	schoonheidsspecialist	
-	Maak	je	eigen	ring	
-	Schilderij	met	waterverf	
-	Maak	je	eigen	elektrische	auto	
-	Naar	de	Escape	Room	
-	Koken	en	bakken	
-	Trommelen	op	afvaltonnen	
-	Maak	je	eigen	film	
-	Mooie	dingen	maken	bij	‘Langs	Jan’	
-	Russische	les	
-	Graffiti	
-	Stenen	beschilderen	
	

	


