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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Open je ogen!
De verhalen komen uit Lucas 23 en 24.
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een
steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven.
Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’

Paasviering/Paaslunch
Elk jaar leven we in de week voor Pasen samen toe naar het Paasfeest. Elke dag met iedereen bij
elkaar komen, gaat nu niet lukken. Maar we gaan wel samen Pasen vieren. Elke groep neemt een
deel van de viering voor z’n rekening en daar worden filmpjes van gemaakt. Tezamen vormen al
die filmpjes de Paasviering, die alle groepen donderdag op hetzelfde tijdstip gaan beleven. Via
een speciaal YouTube-kanaal kunt u de viering op een later tijdstip ook meemaken, samen met
uw kinderen. Hierover krijgt u nog nadere informatie.
Na de Paasviering gaan we net zoals anders samen lunchen. Elke groep in z’n eigen lokaal.
Het fysieke samenzijn zullen we dit jaar moeten missen, maar we hopen op bovenstaande manier
toch de verbondenheid met elkaar te ervaren.
Het is heel fijn dat de oudercommissie alle voorbereidingen voor de maaltijd treft. Alvast hartelijk
bedankt!
De kinderen hoeven donderdag dus niet een eigen lunch mee te nemen. Wel hun pauzehapje.

Verkeersexamen
A.s. dinsdag doen de kinderen van groep 7 en 8 het theoretische verkeersexamen. De afgelopen
weken hebben ze flink geoefend! August, Ryanne, Jeremiah, Joann, Chantal, Dylano en Joanne
wensen we heel veel succes! Het gaat vast lukken!!

Ouderbijdrage
U bent gewend dat u in januari de ouderbijdrage kunt storten. Dit jaar gaat dat net even
anders. De ouderbijdrage wordt niet meer geïnd door de school, maar door de nieuwe
oudercommissie. Sinds vorig jaar hebben alle oud-SCPO-scholen een oudercommissie. Om
eenheid te creëren tussen alle scholen van Aves en een goed functioneren van beheren te
waarborgen voor de toekomst heeft het CvB van Aves besloten om de activiteiten van de
verschillende activiteitencommissies onder te brengen in afzonderlijke formele
verenigingen. Deze vereniging beheert het geld van de ouders. De ouderbijdrage dus.
Binnenkort zult u van onze penningmeester Martine van Valkenburg een mail ontvangen
met een oproep de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 over te maken. Met de
ouderbijdrage worden allerlei activiteiten (kerst- en paasviering, sinterklaas, afscheid
groep 8, feestelijke ouderavond e.d. gefinancierd.

Jarig
A.s. dinsdag is Jeremiah jarig. Hij wordt elf jaar. Alvast van harte gefeliciteerd, Jeremiah! Een
fijne dag en een gelukkig nieuw jaar!

Agenda
Dinsdag 30 maart
Woensdag 31 maart

Donderdag 1 april
Vrijdag t/m maandag
Dinsdag 20 en woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april
Dinsdag 27 april

Theoretisch verkeersexamen, groep 7 en 8
Studiedag, juf Frouk en juf Lok
Informatie bijeenkomst: Nationaal
Programma Onderwijs
Paasviering
Paaslunch
Paasweekend (kinderen vrij)
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Aves-dag team (kinderen vrij)
Koningsdag (kinderen vrij)

Hartelijke groet, namens het team van de Regenboog, Betty Lok-Zelhorst

