
Trefwoord 

Paasviering woensdag 12 april  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 gaan we verder met het 

paasthema ‘Opstaan’. Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet 
klein laten krijgen; over opstaan en opkomen voor wat van waarde 
is. Volgende week staan de volgende verhalen centraal: 
Groepen 1 t/m 4:  
De laatste maaltijd (Matteüs 26, 17-35); In de steek gelaten (Matteüs 26, 
36-75); Het verhaal van de opstanding (Matteüs 27, 57-28, 8). 
Groepen 5 en 6:  
Nooit ‘het is nu eenmaal zo’ (Lucas 22); Als een opstandeling (Lucas 22 en 
23); Opstaan! (Lucas 24). 
Groepen 7 en 8:  
Paasfeest, opstanding van een nieuw volk (Lucas 22); Vallen en opstaan 
(Lucas 22 en 23); Opstaan (Lucas 24). 

 
 
 

 
Vorige week hebben we u al geïnformeerd over de Paasviering van 
volgende week woensdag. We wijzen u er nogmaals op dat u van harte 
welkom bent om vanaf 10.45 uur de viering in de Paaskerk mee te 
maken.  
Tijdens de paasviering komen we natuurlijk ook nog terug op de actie 
voor Sjaki-Tari-Us. We herinneren u eraan dat het de bedoeling is dat de 
kinderen op maandag 10 april hun spaardoosje mee terug naar school 
nemen.		
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Bijlagen 

Studiedag donderdag 13 april  

Vervanging bij ziekte 

Koningsspelen vrijdag 21 april 

 
Zoals u weet hebben de kinderen van 

de Amalia-Astro dit jaar een heel lang paasweekend. Na de Paasviering op 12 april 
zwaaien wij hen op de normale tijd (12.00 en 12.30 uur) uit t/m maandag 17 april. 
Van Goede Vrijdag t/m Tweede Paasdag is normaal, maar ditmaal hebben we onze 
studiedag bewust voor het paasweekend vastgeplakt. Dus op 13 april zijn ze lekker 
al vrij. 

 
 
 
 

Op vrijdag 21 april, de dag voor de meivakantie, vieren we met de school alvast 
Koningsdag. Dat doen we door de inmiddels traditionele Koningsspelen. 
Op deze dag/ochtend zullen we de dag starten met het Koningsontbijt. Voor dit 
ontbijt hoeft u uw kind niets mee te geven, alles wordt verzorgd. 
Voor in de kleine pauze hoeven de groepen 1 t/m 4 geen eten en drinken mee 
te nemen voor in de kleine pauze. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 moeten 
dat wel doen. 
Zoals gebruikelijk zullen we om 9.30 uur de Koningsdans doen. Ditmaal is dat de dans op het lied ‘Okido’! 
Hierna gaan de groepen 5 t/m 8 (rond 10.15 uur) op de fiets naar de Trits. 
De groepen 1 t/m 4 gaan vanaf 10.30 uur starten met de Koningsspelen op het plein rondom de school. 
Hiervoor zijn begeleiders nodig. U zult hier via de klassenouder meer over horen.  
In de Trits zijn ook 8 hulpouders nodig als begeleiding. Er hebben zich al 4 ouders aangemeld hiervoor, 
dus het zou fijn zijn wanneer nog 4 ouders zich gaan opgeven bij Carla de Graaf, groep 7 
(c.degraaf@amalia-astro.nl) 
De leerlingen van de onderbouw vragen we sportief gekleed te komen met een oranje tintje. De 
bovenbouwkinderen krijgen daags ervoor een schoolshirt mee. Zij moeten er ook aan denken om hun 
zwemkleding mee te nemen! 
Om 12.00 uur zal voor de groepen 1 t/m 4 de meivakantie van start gaan.  
De spelen in de Trits voor de groepen 5 t/m 8 duren tot ongeveer 12.30 uur. Daarna begint ook voor hen 
de vakantie. Spreek met uw kind goed af of het om 12.30 uur bij de Trits wordt opgehaald of dat het 
zelfstandig naar huis mag fietsen. 
 

 
 
Begin december ontvingen 

alle ouders van ons bestuur een brief over het nijpende 
vervangingsprobleem in het onderwijs. In nieuwsbrief-17 (15 
december jl.) heb ik u al geschetst hoe wij dit soort problemen 
hopen op te lossen. Gelukkig hebben we nog geen enkele keer 
een groep naar huis hoeven sturen. Maar ook in ons geval lukte 

het soms niet om een vervanger voor een zieke leerkracht te vinden en waren we genoodzaakt om de 
groep over meerdere groepen te verdelen. Dat was geen kwestie van geld, maar simpelweg omdat er 
geen invallers beschikbaar waren. Natuurlijk hopen we dit niet vaak mee te maken, maar het tekort aan 
leerkrachten (en dus zeker ook aan invalkrachten) wordt helaas steeds meer zichtbaar. 

 
 
Als extra bijlagen vindt u een bericht over het paasfeest op de kinderboerderij en over 

een voetbaltoernooi op het Cruyff Court. 
 
Met vriendelijke groet 
en alvast een heel goed weekend gewenst, 
Jacques van der Vlies		


