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PASEN 2018
Donderdag 29 maart is het Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal voor
Jezus Christus. In de groepen is de laatste weken het lijdensverhaal verteld en toegelicht.
Op donderdag is er voor alle groepen de paasviering. Ieder leerling blijft die dag tussen de
middag op school. Iedereen neemt zijn/ haar eigen tussendoortje en lunch mee. De
ouderraad zorgt voor paasbrood en een ei.
Wilt u de kinderen van groep 1 t/m 4 laarzen meegeven met hun naam erop. Zij gaan
namelijk eieren zoeken in de boomgaard naast de school. Deze is soms nogal drassig.
De school eindigt om 14.00 uur voor alle groepen. Vrijdag en maandag is de school
gesloten. Dinsdag 3 april gaan we weer
van start.
Namens het team wensen we iedereen
hele fijne paasdagen toe.

Pasen
Vrijdag 16 maart
jl. heeft groep 8
een wandeling
gemaakt onder
leiding van Rinus
Verweij langs de

gestandaardiseerde wijze een oordeel kunnen
vormen over het sociaal-emotioneel functioneren
van een leerling en een groep, met als doel om te
bepalen of er zorgbehoeften zijn. ZIEN geeft
verder veel handelingsadviezen om preventief én
curatief aan de slag te gaan. ZIEN ondersteunt in
alle fasen van het handelingsgericht werken:Waarnemen- Begrijpen- Wegen- Plannen
- Evalueren.

Groep 6

oorlogsmonumenten in
Ijsselstein. Groep 8 volgt
de komende tijd het
project ‘dit herdenken wij’.
Erg leerzaam en
interessant voor de
leerlingen!

Zien

De vrijdag voor de krokusvakantie hadden we een
studiedag. U weet misschien nog wel hoe we in
2016 het Sociale Veiligheidsbeleid presenteerde in
de groepen. “SAMEN GOED OP WEG” met
gebruikmaking van de ideeën uit “GOED VAN
START” waren de basis om een goed
groepsklimaat te creëren. Hierop voortbordurend
maken we nu ook gebruik van ZIEN, een digitaal
volgsysteem
waarmee
leerkrachten
op

Het verlof van Patty Wilschut zit er bijna op.
Donderdag 19 april gaat zij weer parttime
beginnen. Haar werkdagen zijn voortaan
donderdag en vrijdag. Op maandag, dinsdag en
woensdag blijft Annemarie den Haan lesgeven.
Dus lekker vertrouwd.

Lentekriebels
Voorjaarsbloemen
op
de
ramen,
een
Lentekriebelslinger, veel harten en vrolijke
kleuren, gezellige vitrines: na de kou is de lente
begonnen en daarmee de Lentekriebels:
Groep 7 heeft alle groepen getrakteerd op een
leuke poppenkastvoorstelling. Het thema van dit
jaar is: Anders.
De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben lessen
rondom seksualiteit gehad van de leerkrachten.
Voor de onderbouw is Iris langs geweest. Zij is
zwanger en heeft de kinderen d.m.v. foto’s van
echo’s laten zien hoe een kindje in de buik groeit.
De bovenbouw kreeg bezoek van een moeder die
gaat trouwen met een andere moeder.
We mogen terug kijken op een fijne week
waarover vast thuis ook nagepraat zal worden!

Theaterlessen gr 4 en 5
Groep 4 en groep 5 hebben theaterlessen gehad
op school van Karla Engberts van Cultuur actief.

Afsluitend hebben zij woensdag 21 maart een
optreden gegeven in theater Pantalone.
Beide groepen hebben het sprookje Pinokkio
uitgevoerd.
Daarbij hebben zij gedanst, tableaus uitgebeeld en
een kleine scene gespeeld.
Ondanks het tijdstip waren er veel enthousiaste
ouders , oma’s en opa’s die kwamen kijken.
Wat fijn dat u alleen tijd heeft kunnen vrijmaken!
Het optreden was beslist de moeite waard en ook
de kinderen zelf hebben genoten!
Hierbij willen we de ouders nog extra bedanken
die ons met auto’s hebben weggebracht en weer
naar school hebben gebracht.

Donderdag weten we precies wat totaal is van het
opgehaalde bedrag. U kunt het lezen in de
Nieuwsbrief van 10 april. Namens de kinderen uit
Cambodja hartelijk dank!

BELANGRIJKE DATA:
 29 mrt.: Paasviering
 30 mrt.: Goede Vrijdag; alle kinderen vrij
 2 apr.: Tweede Paasdag: alle kinderen
vrij.
 10 apr: Nieuwsbrief 27-15

Kijk ook op onze Facebookpagina!
Verjaardag meester Ruud
Op vrijdag 23 maart vierde meester Ruud zijn
verjaardag.
En daar mocht de hele school van meegenieten:
dus…………. trakteerde meester Ruud alle kinderen
van de school op iets lekkers en verzorgde hij voor
alle groepen een leuke film.
Alle groepen hebben meegewerkt aan een
cadeau: een kunstwerk voor in de directiekamer,
zodat hij er dagelijks van kan genieten!
Meester Ruud alsnog van harte gefeliciteerd!
“Dank jullie wel. Wat
een mooi cadeau heb
ik van jullie allemaal
gekregen. Het hangt in
mijn kamer zodat ik
iedere
dag
kan
genieten van een
bosje lentebloemen.
Oh ja en dank voor de
mooie
tekeningen,
hartjes en andere
cadeautjes. Ik wil zo wel weer jarig zijn.”

Vastenaktie 2018
De vastenactie loopt naar het eind. Woensdag is
de laatste dag dat de kinderen geld mogen
meenemen voor de kinderen uit Cambodja.

