
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr 23 maart:    Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 

vr 23 maart:    Groep 5 Carillonproject 

wo 28 maart:    Groepen 1/2 gaan lammetjes kijken 

do 29 maart:    Paasviering 

vr 30 maart t/m ma 2 april:  Paasweekend 

do 5 april:    Verkeersexamen (theorie) groep 7 

do 5 april:               Talentenmiddag 

wo 11 april:    Kleuters vrij 

do 12 april:    Talentenmiddag 

di 17 t/m do 19 april:  Eindtoets groep 8 

do 19 april:    Talentenmiddag 

vr 20 april:    Koningsspelen 

vr 27 april t/m vr 11 mei:  Meivakantie 

 

   

Volgende week gaan we, op weg naar Pasen, verder we 

met thema Donker en licht. Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als 

licht voor de mensen. Pasen als overwinning op de duisternis en als bemoediging 

om lichtdragers te zijn in de wereld. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Johannes en het licht (Johannes 1); Verraad in de nacht 

(Johannes 13); Donker overdag (Johannes 18); Het licht van Pasen (Johannes 20). 

Groepen 5 en 6:  Verraad in het donker (Johannes 13 en 18, 1-14); Een zwarte dag 

(Johannes 18, 15-40 en Johannes 19); Het licht van de morgen (Johannes 20, 1-18). 

Groepen 7 en 8: Gevangen in de nacht (Johannes 13 en 18, 1-14); De zwartste dag 

(Johannes 18, 15-40 en Johannes 19); Maria in het licht (Johannes 20, 1-18). 

 

 

Afgelopen maandag was  

Judith Roeleveld op 

school om te vertellen over het project ‘Kamaria naar 

school’. Hierdoor hebben de kinderen 

een betere indruk gekregen waar het 

om gaat. Vergeet u niet om maandag 26 

of dinsdag 27 maart het spaardoosje 

mee terug te geven naar school? Hartelijk dank alvast. 

Tijdens de Paasviering op donderdag 29 maart a.s. hopen we het 

totaalbedrag kenbaar te maken en te overhandigen aan Judith. 

De overige informatie over de Paasviering hebt u in de vorige nieuwsbrief al kunnen 

lezen. We hopen voor 12.00 uur terug bij school te zijn, maar als het iets later wordt 

dan moeten de ouders van de jongste kleuters (die om 12.00 uur hun kind ophalen) 

misschien heel even wachten. 

Inmiddels hebben enkele ouders ervoor gezorgd dat de paas/lentesfeer zichtbaar en 

voelbaar is in ons schoolgebouw. Dank daarvoor!  
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Vorige week was het heel leuk voor de kinderen dat er in de groepen 3 

een aantal kuikens te gast waren. Logisch dat ook de ouders van de 

kinderen even een kijkje kwamen nemen. Inmiddels zijn de kuikentjes 

weer naar een andere school, dus is er ook geen reden meer voor ouders 

om met uw kind mee te lopen. Houdt u zich aan de afspraak om uw kind 

zelfstandig de school in te laten lopen. 

 

 

 

Ook bij sommige andere afspraken is het wel eens nodig om ze in de nieuwsbrief te 

herhalen. 

Zo is er een regel dat we op het schoolplein geen honden willen zien. 

Een andere afspraak betreft het stallen van de fietsen wanneer u een kind komt 

ophalen op het grote plein: Denkt u eraan dat u deze niet neerzet op de stoep tegen 

het hek aan de kant van het plein, maar aan de andere kant van de Parkstraat. Aan 

de kant van het hek is de stoep namelijk te smal en deze moet wel gebruikt kunnen 

worden. 

Geeft u deze dingen ook door wanneer iemand anders uw kind(eren) ophaalt! 

 

  
 

 

 

Op woensdag 18 april organiseert ons samenwerkingsverband weer een interessante 

ouderavond. In de bijlage vindt u de benodigde informatie. Wederom zeer de moeite 

waard! Wees er snel bij, want meestal is de belangstelling groot. 

 

 
 
 
 

 

U weet dat we in het onderwijs, dus ook op onze school, dringend op zoek zijn naar meer invallers! 

Vanuit het RTC (Regionaal Transfer Center), waar ons schoolbestuur ook bij aangesloten is, is een grote 

wervingsactie opgezet. In de bijlage meer informatie daarover. 

 

 

 

 

Een ingezonden stuk: 

Kids voor Kinderen gaat uitbreiden met haar BSO! Vanaf 9 april breiden we met 11 

plaatsen uit op de maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag. We halen de kids met 

onze blauwe Stints op van school. 

Kids voor Kinderen is landelijk gelegen en heeft een grote dierenweide, 

moestuintjes en héél véél buitenspeelruimte. Kom gerust eens kijken samen met jouw/jullie kind(eren).  

Voor meer informatie, een rondleiding of om in te schrijven kan je ons bellen op telefoonnummer 035-

5430309 of een mailtje sturen naar Dianne Alma via dianne@kidsvoorkinderen.nl.  

Graag tot ziens bij Kids voor Kinderen! 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel prettig weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Afspraken 

Uitbreiding BSO Kids voor kinderen! 

Ouderavond 

Ouders van de groepen 3 

Invallers gezocht! 

mailto:dianne@kidsvoorkinderen.nl

