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Levensbeschouwing
De komende week komen we als hele school elke dag samen op het leerplein om met elkaar de
verhalen te horen van het lijden, sterven en opstaan van Jezus. De verhalen komen uit Matteus
26, 27 en 28
Ouderavond
Wat hebben we kunnen genieten van een leerzame en geweldig gepresenteerde lezing op de
ouderavond. Mevrouw Christianne Kapitein vertelde ons op aangename wijze over de voor- en
nadelen van social media. Er is veel om op terug te blikken, maar wat bovenal is blijven hangen
is de uitspraak: Blijf met uw kinderen in gesprek. Niet alleen over de gevaren, maar ook over
spelletjes die ze leuk vinden en andere zaken die de kinderen belangrijk vinden.
Landbouwvoertuigen.
Onze verkeerscommissie heeft weer een leerzame activiteit georganiseerd. Morgen gaan de
kinderen ervaren hoe groot een rooier of een spuit is als je er zelf in zit maar ook wat de boer
ziet en vooral niet ziet als hij erin rijdt.
De commissie heeft Profyto en de familie Wuestenenk bereid gevonden om een machine ter
beschikking te stellen.
Vanwege de grootte van de machines, waarvan er één op het plein bij Tiems komt te staan,
vraagt de commissie of u maandagochtend uw auto ergens anders wilt parkeren.
We bedanken alvast Profyto en de familie Wuestenenk, maar natuurlijk ook onze actieve
verkeerscommissie. Geweldig!
Gastles groepen 3 en 4.
A.s. woensdag krijgt unit 1b een gastles over brandveiligheid.
Paasviering/Paaslunch
A.s. donderdag vieren we met alle kinderen en leerkrachten het Paasfeest. We beginnen om elf
uur. Als u deze viering met ons wilt beleven, bent u van harte welkom!
Daarna maken we het leerplein klaar om te gaan lunchen. Wat fijn dat we dit nu weer allemaal
samen in één ruimte kunnen doen.

Workshop kleuters
Op dinsdag 19 april gaan de kleuters naar een workshop in het Cultuurbedrijf. Aangezien er heel
wat kleuters vervoerd moeten worden, zijn we op zoek naar ouders die ons willen rijden. U kunt
contact opnemen met juf Annemieke.
Jarig
Er zijn geen verjaardagen te vieren de komende week.
Agenda
maandag 11 april
woensdag 13 april
donderdag 14 april
15 t/m 18 april
dinsdag 19 april
vrijdag 22 april
23 april t/m 8 mei

weekopening, juf Roos
verkeersles: landbouwvoertuigen
gastles groep 3 en 4
Paasviering, 11 uur
Paaslunch
Paasweekend, vrij
kleuters naar Culltuurbedrijf
Koningsspelen
meivakantie

Met hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

