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Samen op weg naar pasen

Paaslunch 29 maart
Donderdag 29 maart blijven alle leerlingen tussen de
middag op school. We houden dan onze jaarlijkse
paaslunch! Wilt u donderdag de kinderen bord en
bestek in een plastic tas meegeven. We zijn overigens
erg blij dat de Plus weer draait en dat ze ons de lunch
kunnen leveren!
Iedereen is ’s middags om 14:00 uur vrij.

Volgende week vieren we dat het Pasen is. Samen
zijn we al een aantal weken op weg naar Pasen. In de
groepen worden de bijbelverhalen voor Pasen verteld
en zingen we liederen over Pasen. Pasen leert ons dat
Jezus voor onze zonden gestorven is en bovenal dat
hij is opgestaan!

Voorlichting sponsoring
Duchenne Heroes
De vader van Guus en Dide Kamp gaat samen met
vrienden meedoen aan de MTB fietstocht voor
Duchenne Heroes. De tocht is in september 2018 en
het is de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te
zamelen om de nare spierziekte te bestrijden.

Samenlees boekje
“Op weg naar Pasen”
Vandaag heeft elk gezin een
boekje “Op weg naar Pasen”
gekregen. Het is een prachtig
boekje met stukjes uit de
“samenleesbijbel”. Een boekje
met leuke en leerzame
verwerkingen. Zo kunt u ook
thuis meelezen “Op weg naar
Pasen”!!

Bijbeltekst
Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze
wilden dat hij hun de handen zou opleggen en
zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei
Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet
bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel
behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat hij hun
de handen had opgelegd, trok hij weer verder.
-- Matteus 19:13-15 (Nieuwe Bijbelvertaling)

https://www.duchenneheroes.nl
De mannen die meefietsen organiseren voor ons een
aantal activiteiten tijdens de koningsspelen (20 april)
voor groep 1 tot en met 6. De leerlingen gaan zich
die dag extra inspannen. Daarvoor laten ze zich graag
sponsoren.
De jongens en meiden uit groep 7 en 8 krijgen een
clinic rolstoelbasketbal in de Reggehal en een zware
basketbaltraining van de Glaubitzboys!! Deze
activiteit staat gepland op maandagmorgen 16 april.
Komende dinsdagmorgen krijgen de kinderen
voorlichting en dan nemen ze het sponsorformulier
mee naar huis! Helpt u ook mee om deze actie tot
een groot succes te maken!!
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Wandelvierdaagse
Het is supergaaf dat er nieuwe ouders zijn die de
wandelvierdaagse voor onze kinderen willen
coördineren. Vrijdag hebben de leerlingen de opgave
formulieren meegekregen. Denkt u er aan het
formulier volledig ingevuld en met het genoemde
bedrag op tijd in te leveren?

We hopen dat er (heel) veel ouders en kinderen
meelopen, zodat het voor iedereen een supergave
wandelvierdaagse wordt!

Koningsspelen 20 april 2018

Op vrijdag 20 april zijn de koningsspelen.
Dit jaar hebben we voor de kinderen van de groepen
1 tot en met 6 een aantal spelen op en rondom ons
schoolplein. De spelen worden georganiseerd in het
kader van de sponsoring voor “Duchenne Heroes”.
We beginnen deze dag om 08:30 uur met het
koningsspelenontbijt in de groepen. Daarna gaan we
zingen op het plein en daarna zijn eerst de kinderen
van groep 1 en 2 aan de beurt voor de spelen (09:30

tot en met 10:30 uur). Daarna mogen de kinderen uit
de groepen 3 en 4 (10:45 t.m.12:00 uur). Dan zijn de
leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 vrij.
Op deze (sport) dag blijven de leerlingen van groep 5
en 6 tussen de middag op school. Zij doen mee met
de spelen vanaf 12:15 uur. Deze leerlingen zijn om
14:00 uur vrij.
Om rekening mee te houden:
• De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een eigen
en apart bovenschools programma (nadere info
volg nog).
• Voor de speltijd van de verschillende groepen
gaan we nog op zoek naar hulp van ouders.
Noteert u deze datum vast in de agenda?.
• De leerlingen van groep 1 tot en met 4 hebben
dus school op de normale tijden (ze zijn gewoon
om 12:00 uur vrij). De leerlingen van groep 5 en 6
blijven tussen de middag op school en zijn om
14:00 uur vrij.

Schoolfruit
Volgende week krijgen we weer drie stuks fruit. We
krijgen Tomaat, kiwi en Appel. Omdat we vrijdag vrij
hebben mogen de kinderen voor woensdag en
donderdag het fruit kiezen 😊

Agenda
27 maart
29 maart
30 maart
1-2 april
3 -13 april

Verkiezing leerlingenraad
Paaslunch en school tot en met 14:00
uur.
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
Pasen
Projectweek “Hallo Wereld”

