
Trefwoord 

Geslaagde paasviering!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 13 april:   Studiedag » alle kinderen zijn vrij 
vr 14 t/m ma 17 april:  Paasweekend 
di 18 t/m do 20 april: Centrale Eindtoets groepen 8 
do 20 april:   Doemiddag groepen 3 t/m 8 
vr 21 april:   Koningsspelen 
ma 24 april t/m vr 5 mei: Meivakantie 
ma 8 mei t/m vr 12 mei: Verkeersweek 
do 11 mei:   Verkeersexamen groep 7 op de fiets 
do 18 mei:   Schoolzwemfestijn groepen 4 en 5 
 

 
 
 

 
Volgende week staan we stil bij het thema: Tien Woorden voor tien dagen 
Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, 
eerbied, eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde. 
Groepen 1 t/m 4: 
Tien belangrijke afspraken (Brief aan de Romeinen).  
Groepen 5 en 6: 
Paulus stuurt een brief (Brief aan de Romeinen). 
Groepen 7 en 8: 
Een brief aan Rome (Brief aan de Romeinen). 
	

	
 
 
 

Gisteren mochten we een heel mooi paasfeest beleven. Eerst een gezellig paasontbijt op school, 
tussendoor nog leuke dingen zoals het zoeken van de paaseieren en ten slotte de viering in de kerk. Wat 
fijn dat er zoveel ouders in de kerk waren om getuige te zijn van de mooie liederen en teksten door de 
kinderen. Ik kreeg veel reacties van ouders die het een zeer 
sfeervol geheel vonden en mij vertelden dat de kinderen het thema 
‘Opstaan’ heel helder konden verwoorden. 
Het was ook een goed moment om stil te staan bij onze actie voor 
Sjaki-Tari-Us. De vader van Valentijn Donk was in de kerk aanwezig 
om de cheque in ontvangst te nemen. Hij gaat er volgende week 
met zijn vrouw naartoe. Het is uiteindelijk een fantastisch bedrag 
geworden: € 1258,18!  
Namens de kinderen in Bali willen we alle gevers van harte bedanken! Het is top hoe vrij veel kinderen 
ook op allerlei originele manieren geld hebben verzameld! Dit doel sprak hen kennelijk heel erg aan.  
Hieronder geven we u nog even een sfeerbeeld van deze paasochtend. 
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Geslaagde Studiedag   

Koningsspelen vrijdag 21 april 

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
De dag van vandaag hebben we besteed om allerlei 
zaken te bespreken: Hoe bevalt de invoering van het 

blokschrift in de verschillende groepen? Hoe verloopt de begeleiding bij de lessen 
wetenschap en techniek? Hoe gaat het met de afspraken rondom de lessen cultuur, b.v. 
dans? Zijn we allemaal in staat om deze danslessen te geven? Zo kwamen er nog veel 

meer punten voorbij en constateerden we andermaal dat het goed is om op deze manier stil te staan bij 
de dingen die we doen. Dat doen we sowieso regelmatig, maar u zult begrijpen dat we op een speciale 
studiedag meer stappen kunnen zetten.  
 

 
 
In de nieuwsbrief van vorige week 

hebben we u hierover al geïnformeerd, dus we gaan ervanuit dat u daarmee 
voldoende op de hoogte bent. We hebben nog een paar ouders nodig die willen 
helpen bij de Koningsspelen in de Trits. Informatie en/of aanmelden bij Carla de 
Graaf, groep 7. 
 
Met vriendelijke groet 
en een heel mooi paasweekend gewenst, 
Jacques van der Vlies		

Komende week vindt in de groepen 8 in de 
ochtenduren de Centrale Eindtoets plaats. 
Dit heeft tot gevolg dat we intern een aantal 
maatregelen hebben genomen om het gedurende 
deze toetsafname in en rond de school zo rustig 
mogelijk te houden. 


