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Pasen

VIA DOLOROSA, Muziek van Sela
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.

NK schoolbowlen
We hebben met verschillende teams uit groep 7 en 8
mee gedaan. We hebben veel plezier gehad en het was
een geweldige dag in Eindhoven! We bedanken het
Witte Hoes voor het regelen van het vervoer.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

++++
Dit jaar is de paasviering voor de leerlingen van de
groepen 6/8b, 7a en 8a met de ouders. De viering is op
woensdagavond 23 maart in “de Hoeksteen”. De viering
begint om 19:30 uur en de deuren van de kerk gaan
open om 19:15 uur. De andere groepen vieren Pasen in
de klas.
Op donderdag 24 maart lunchen we tussen de middag
met de kinderen in school. Wilt u voor deze lunch bord
en bestek meegeven aan de kinderen?
Iedereen is om 14:00 uur vrij!

Grote Rekendag
Woensdag 23 maart is het
zover! Wij gaan als school voor
de eerste keer meedoen aan
de Grote Rekendag. Dit is een
dag die helemaal in het teken
staat van rekenen. En dan niet
gewoon in de klas aan tafel,
maar ook buiten de klas.
Het thema van deze dag is:
'Kijkje achter de code' en sluit aan op de nieuwe
vaardigheden die passen bij de 21e eeuw. De
kinderen leren o.a.:
- zoeken naar regelmaat en patronen
- systematisch werken
- maken en lezen van symbolische weergaven
- interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal.
Het doel is kinderen onderzoekend te laten
rekenen. We hopen er samen een leuke ochtend
van te maken!
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Schoolfruit

Website http://waschool.nl

We krijgen deze week op woensdag banaan.
Voor de donderdag hebben we komkommer en meloen.
Die kunnen we natuurlijk ook goed gebruiken bij de
paaslunch (tussen de middag).

Aan de linkerkant van onze homepage kunt u klikken op
het balkje “nieuws”. U komt dan op een nieuwe pagina.

Schoolvoetbal 23 maart
e

De 1 ronde van het schoolvoetbal komt er alweer aan!!
Wij doen mee met een jongens- en meisjesteam. We
willen er graag een sportieve middag van maken. We
hopen dat er veel supporters komen, maar bedenk wel
dat we te gast zijn op de sportvelden van de Koerbelt!
Wij voetballen met ons meisjesteam op veld 5a (veld
achter de kleedkamers van Excelsior). We zitten in
meisjespoule 3 en onze 1e wedstrijd is om 13:50 uur. De
2e en 3e wedstrijd spelen onze meiden achter elkaar om
14:30 uur en 14:50 uur.

Op deze pagina kunt u alle nieuwsberichten zien die wij
op de website hebben geplaatst.
Onderaan de pagina kunt u doorklikken naar pagina’s
met oudere berichten (zie afbeelding hieronder).

Peiling kinderopvang
We hebben al ruim 80 reacties binnen. U kunt nog
reageren tot en met 25 maart via de volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/18cN2HDL__vSpmAIOGf3ytcL
h15VhnvjdyWFyPPYB4cM/viewform

Paasvrij
Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag en dan zijn
we vrij. De school begint weer op dinsdag 29 maart. We
wensen iedereen alvast fijne dagen toe!

De jongens spelen in poule 2 op veld 8 (dit is het veld
helemaal achteraan ). De 1e wedstrijd van onze
jongens is om 13:30 uur. Zij spelen 4 wedstrijden en de
volgende wedstrijden beginnen respectievelijk om
14:30uur, 15:30 uur en 15:50 uur!

