
 
 
 
 
 
Paasviering 

 
Vandaag stond de schooldag helemaal in het teken van de viering van het 
Paasfeest. In alle klassen is het Paasverhaal aan de orde gekomen en is er met de 
kinderen over het verhaal gesproken. Ook zijn er pa(a)ssende activiteiten gedaan.  
De kinderen hadden allemaal een lekkere brunch meegenomen en hebben gezellig 
met zijn allen gegeten. In de groepen 1 t/m 3 hebben ze lekker samen gekokkereld. 
In de groepen 4,5 en 6 hebben de kinderen in groepjes op een groot doek een 
voorstelling gemaakt uit het Paasverhaal. Het is ze in betrekkelijk weinig tijd gelukt 
prachtige kunst op het doek te krijgen. Als alle schilderijen zijn opgedroogd zullen we 
ze (virtueel) nog tentoonstellen. In de groepen 7 en 8 werd een paaschappelijk debat 
gehouden waar kinderen verschillende maatschappelijke stellingen kregen 
voorgeschoteld waarop ze konden reageren en hun mening geven. Om u een indruk 
te geven van deze dag hebben we onderaan wat foto’s geplaatst van deze dag. 
 
We hebben een hele leuke dag gehad met dank aan de ouderraad en juf Petra.  
 
  

Leerlingstamkaart 
 
De kinderen hebben inmiddels (bijna) allemaal een brief meegekregen met daarin de 
leerlingstamkaart. Wij willen u verzoeken deze zo snel mogelijk in te leveren bij de 
leerkracht van uw kind zodat onze gegevens weer up-to-date zijn.   

.mini-marketing.nl/over-mini-marketing 

Studiedag 6 april 
 
Natuurlijk gaan we eerst lekker genieten van een lang weekend. Vergeet u niet dat 
we aanstaande dinsdag een studiedag hebben en dat de kinderen die dag geen 
school hebben?  
 
 

Nieuwsbrief    01-04-2021 



      
 
 

      
 
 

    
 

    
 
 
 



 
 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


