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Vastenactie 2019
Als het goed is, herkent u deze poster. Vorig jaar hebben zij ons laten weten ontzettend
enorm blij te zijn met onze support en rekenen er ook dit jaar op dat zij hun drie-jarig project
kunnen voortzetten.
Op 6 maart (aswoensdag) is de veertigdagentijd begonnen. Deze tijd geldt voor katholieken
als voorbereiding op het Paasfeest. De Vastentijd betekent niet aan jezelf denken, maar iets
voor een ander over hebben.
Op school wordt de kinderen gevraagd om vanaf woensdag 20 maart tot en met 17 april een
(financiële) bijdrage te leveren. Dit kan bijv. doordat u ze er zelf voor laat sparen of ze een
klusje laat doen. Zij nemen het geld mee naar school en doen dit in het vastendoosje dat
klaarstaat in de klas.
DARA Europe is een IJsselsteinse stichting die zich inzet voor kansarme gezinnen in
Cambodja. Onderwijs in een mooi gebouw met nieuwe materialen is het doel. De
Nicolaasschool ondersteunt graag het project: ‘Onderwijs voor kinderen in Cambodja”. We
hopen op een succesvolle Vastenactie, zodat vele kansarme Cambodjaanse gezinnen een
mooie toekomst krijgen! De opbrengst wordt vermeerderd met gemeentelijke subsidie die
ieder jaar weer wordt aangevraagd. Dat totaal wordt overgemaakt aan DARA Europe en het
bedrag wordt vermeld in de Nieuwsbrief 28-16.

Buxustakjes& Broodhaantjes
Van de groepen 1 t/m 4
Vrijdag 12 april maken wij met de kinderen van
groep 1 t/m 4 Palmpaasstokken. Voor de stokken
kunnen wij nog buxustakjes gebruiken.
Gaat u binnenkort uw buxus struik snoeien?
Denkt u dan aan ons? U kunt ze op donderdag 11
april bij de leerkracht afgeven.
Ook kunnen wij nog ouders gebruiken die
broodhaantjes willen bakken.
Vanaf maandag 1 april hangt er een lijst bij groep
3 waar u zich kunt opgeven. Van ons krijgt u een
beschrijving en een pak broodmix. Voor de
groepen ½ en 4 is het bakken van broodhanen al
geregeld.
De gebakken broodhaantjes kunt u op donderdag
11 april of vrijdag 12 april bij de leerkracht
inleveren. Vanaf 12:30 uur gebruiken de kinderen
deze dan om een mooie Palmpaasstok te maken.

Stichting Leergeld
Voetbal, schoolreisjes, dat is toch luxe? Stichting
Leergeld vindt van niet, want elk schoolgaand kind
moet mee kunnen doen aan sport, cultuur en
andere activiteiten ongeacht het inkomen van de
ouders. Ouders met een inkomen minder dan
125% van de bijstandsnorm kunnen daarom een
beroep doen op Stichting Leergeld. Deze
inkomensnorm wordt ook gehanteerd voor de Upas. Gezinnen met een U-pas, in de
schuldhulpverlening of ZZP' ers met een laag
inkomen kunnen voor hun kinderen tussen de 4 en
de 18 jaar een aanvraag doen bij Stichting Leergeld
voor bijvoorbeeld sportkleding, schoolreisje,
zwemles, een bijdrage voor een fiets vanaf groep
7 of computer voor scholieren in het voortgezet
onderwijs. Meer informatie vindt U op:
www.leergeldijsselstein.nl. Een aanvraag kunt U
via die site indienen. Dit kan ook per mail via
stleergeldijsselstein@online.nl of telefonisch 0643053127, bereikbaar op maandag en donderdag
van 9 tot 12 uur.

Parkeerverbod
Een oproep van onze buren, de Groene Biezen (
fysio )! Blokkeer niet de toegang naar de fysio en
gebruik zeker niet hun privé- parkeerplaatsen.
Er is verscherpt toezicht.

Oudervragenlijst 2019
Als het goed is heeft u onlangs de inloggegevens
voor de oudervragenlijst ontvangen. Mocht u
vragen hebben of tegen problemen aanlopen bij
het inloggen, stuurt u dan een mail naar
administratie@nicolaasschool.nl

Kindernevendienst
Op zondag 14 april om 10.30 (Palmzondag) is er
een kindernevendienst. Tijdens de viering van
Palmzondag gaan wij met de kinderen naar het
parochiecentrum om de palmpaasstokken te
maken. Wij beginnen een half uur eerder dan de
viering van 11.00 uur. Willen jullie gezellig
meedoen? Het enige wat jullie zelf moeten
meenemen is een schaar en lijm.
Zijn jullie ook benieuwd naar het verhaal achter
Goede Vrijdag en het sterven van Jezus. Kom dan
op vrijdag 19 april om 14.00 uur naar de St.
Nicolaasbasiliek van IJsselstein (Goede Vrijdag).
Dan is er speciaal voor gezinnen de
kinderkruisweg.
Op zondag 21 april om 11.00 uur (1e Paasdag) is er
een kindernevendienst. Tijdens de viering gaan wij
met de kinderen naar het parochiecentrum om
daar te praten over het opstaan uit de dood door
Jezus.

Uitnodiging

Belangrijke data:
-

22 maart: rapport mee naar huis
25 & 26 maart: 10-minutenavond
2 april: NB 28-14

