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Mooi Paasfeest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 beginnen we met een nieuw thema: 

Veranderen 

Inhoud: Over veranderen van woonplaats, van gewoontes. Over zelfgekozen of 

noodgedwongen veranderingen in je leven. Over vertrouwen in mensen en geloven in 

een goede toekomst. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Naömi moet naar Moab (Ruth 1, 1-4); Waar jij gaat, zal ik gaan (Ruth 1, 4-19).  

Groepen 5 en 6: 

Waar kom ik terecht? (Ruth 1, 1-6); Ik ga mee (Ruth 1, 7-22). 

Groepen 7 en 8:  

Alles wordt anders (Ruth 1, 1-6); Het wordt wennen (Ruth 1, 7-22). 

 

 

 

 

Tjonge, wat mochten we vanochtend 

een mooie paasviering beleven!   

Wat was het goed om zo met de hele school het mooie verhaal van 

de opstanding en over het nieuwe leven te horen.  

En wat mooi dat er zoveel ouders waren die hierbij aanwezig 

wilden en konden zijn. 

Zelfs beide balkons in de 

Paaskerk waren nodig om 

iedereen een plekje te 

kunnen bieden. 

Een hartelijk dank aan de 

paascommissie is zeker op z’n plaats!  

Na de viering hebben de kinderen zich vermaakt met allerlei andere 

paasactiviteiten, waaronder het eieren zoeken en een gezellige paaslunch. 

Wat dat laatste betreft gaat onze dank uit naar de ouderraad die dit allemaal 

weer perfect had geregeld!  
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Bijlagen 

Controle E-mailadressen 

Lammetjes kijken 

 

 

 

 

In de mailbox van school krijgen we wekelijks een aantal meldingen waaruit blijkt dat 

bepaalde mailadressen niet in staat zijn om de mails van school (bv deze nieuwsbrief) 

te ontvangen. Ik vermoed dat het in de meeste gevallen gaat om verouderde adressen 

en dat de betreffende ouder inmiddels ook via een ander, juist mailadres wordt 

bereikt. Anders zouden we wel een melding krijgen dat deze ouder geen nieuwsbrief 

e.d. ontvangt. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om in het ouderportaal van Parnassys uw mailadres(sen) te 

controleren. Wanneer het adres is opgeheven, wilt u dit dan doorgeven? En wanneer een eventueel nieuw mailadres 

nog niet in de administratie is opgenomen, wordt u eveneens verzocht om deze mutatie via het ouderportaal door te 

geven. Hartelijk dank alvast. 

 

 

 

 

 

De kleutergroepen hebben 

dinsdag en woensdag 

genoten van de lammetjes 

op de boerderij van de 

familie Kuijer in Soest.  

Wanneer u er met uw 

gezin naartoe wilt, kunt u dat doen op de volgende dagen: 

- Maandag 6 april (2e paasdag) 

- Zondag 12 april 

- Zondag 19 april 

Op die dagen kunt u er van 11.00 tot 16.00 uur terecht. U wordt 

welkom geheten door de kalfjes. Daarna wandelt u langs de koeienstal 

met melkrobot, om vervolgens uit te komen bij de schapen met de lammetjes. 

U moet wel rekening houden met een entreeprijs van 5 euro. Dat is inclusief een drankje met wat lekkers. Kinderen 

onder de 3 jaar gratis. 

 

 

 

 

Graag uw aandacht voor een bijlage van de speeltuinvereniging. 

 

 

Met vriendelijke groet,   

en een heel mooi paasweekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

 

 


