
Trefwoord 

Mooi afscheidsfeest juf Evarien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

vr 18 maart:   Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 

ma 21 maart:   Groep 8 afvalproject / Spaardoosje inleveren 

di 22 maart:   Spaardoosjes inleveren 

wo 23 maart:   Tasje met bord, bestek, beker, eierdop meenemen 

do 24 maart:   Paasviering op school 

vr 25 t/m ma 28 maart:  Paasweekend 

di 29 maart:   Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 

wo 6 april:   Groepen 1/2 Willie Wurm bij de Groene Inval 

do 7 april:   Groepen 7 Verkeersexamen theorie 

do 7 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

ma 11 april:   20.00: Ouderraad 

do 14 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

di 19 t/m do 21 april:  Eindtoets groep 8 

do 21 april:   Groepen 3 t/m 8 Doemiddag 

vr 22 april:    Koningsspelen 

ma 25 april t/m vr 6 mei: Meivakantie 

 

 

 

 

Volgende week gaan we, op weg naar Pasen, verder met het thema Achterlaten. Wat 

Jezus en andere mensen achterlaten: een indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan met wat 

anderen achtergelaten hebben. 

Groepen 1 t/m 4:  

Judas gaat bij Jezus weg (Lucas 22); In de tuin van Getsemane (Lucas 22); Het goede 

nieuws van Pasen (Lucas 23).  

Groepen 5 en 6: 

Anders dan alle andere nachten (Lucas 22); Nooit meer vergeten (Lucas 23); Jezus laat 

een leeg graf achter (Lucas 24, 1-12). 

Groepen 7 en 8:  

Jezus laat brood en wijn achter (Lucas 22); De laatste uren van Jezus (Lucas 23); Jezus 

laat een leeg graf achter (Lucas 24, 1-12). 

 

 

 

 

Vandaag was het voor collega Evarien Schönthaler een onvergetelijke afscheidsdag! Van uw 

kind(eren) hebt u vast al gehoord hoe leuk het was 

om met de mensen van het Fort van de Verbeelding 

een te gekke muzikale presentatie in te studeren. En 

het was mooi dat heel veel ouders bij de uitvoering 

ervan op het plein kwamen kijken. En wat boften we 

met het weer! Er komen vast nog heel veel foto’s op 

de website en/of Facebook, maar hier alvast een 

tweetal impressies van vanmiddag. Op allerlei 

manieren is Evarien bedankt voor alles wat ze voor 

onze school heeft betekend en ontving ze allerlei 

goede wensen voor de komende, vrije tijd. Evarien, het ga je goed! 
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Paasviering donderdag 24 maart a.s. 

Bijlage 

Vastenactie 
 

 

 

Afgelopen maandag waren Franny en Henk Blom op bezoek bij de weekopening 

van de groepen 5 t/m 8. Zij wisten de kinderen te boeien met het verhaal en de 

beelden van het project in Zuid-India. We hopen dat het de kinderen extra heeft 

aangemoedigd om er thuis over te vertellen en om af en toe iets in het 

spaardoosje te doen. 

Destijds hebben we u al gevraagd om er op te letten dat de spaardoosjes weer terug naar school komen op 

maandag 21 of dinsdag 22 maart a.s. ! 

 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief meldden we u al hoe de dag van de paasviering eruit zal zien. 

Denkt u eraan om op woensdag 23 maart een tasje mee te geven, met daarin een 

beker, bestek, bord en eierdop, voorzien van naam? Alvast bedankt! 

Bovenaan heeft u in de wekelijkse verantwoording van onze Trefwoordlessen al 

gelezen dat de thematiek van Pasen dit jaar gericht is op het aspect van Achterlaten. 

Pasen is het meest uitgesproken moment om te vieren dat Jezus ons zijn levensverhaal 

heeft achtergelaten. Een leven van geloof in gerechtigheid en liefde, in een wereld die vaak hard en liefdeloos is. Het 

opstandingsverhaal van Pasen spoort ons aan om op weg te gaan, mensen te ontmoeten en nieuwe wegen te 

ontdekken. 

De kinderen gaan ervan zingen tijdens de paasviering: 

Ga op weg, vind je spoor. 

Ga de hele wereld door. 

Want dan kom je mensen tegen 

en ontdek je nieuwe wegen. 

Ga op weg in Jezus’ naam en ga ervoor! 

 

 

 

 

In de bijlage een uitnodiging voor de Kerk-op-schoot viering. 

 

Met vriendelijke groet en  

alvast een heel prettig weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

 


