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Van de directie
Weet je dat de lente komt, lente komt lente
komt. Weet je dat de lente komt, alles loopt
weer uit.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus
leeft. Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is
opgestaan!
Afgelopen maandag mochten we sinds lange
tijd weer de maandopening met elkaar vieren.
Dit lied werd door jong en oud uit volle borst
meegezongen. De lente is deze week even op
pauze gezet, maar de voorbereiding voor
Pasen niet. Deze week en volgende week
worden de Bijbelverhalen in de klas verteld en
volgende week vieren we het Paasfeest met
elkaar in de Hofstee, we danken de Here God
voor dit grote geschenk en vieren dat Jezus
leeft! We hopen dat u dit feest met ons komt
vieren!
-Els de Groot -

Koningsspelen
Vrijdag 22 april vieren we de koningsspelen
met elkaar. Het belooft een sportieve en
gezellige ochtend te worden.
Alle kinderen zijn deze middag vrij.

Paasviering
Donderdag 14 april vieren we met elkaar het
Paasfeest in de Hofstee.
’s Morgens verwachten we de kinderen op de
reguliere tijden op school. De middagpauze
duurt iets langer deze dag, tot half 2. Om half
2 worden alle kinderen in de Hofstee
verwacht, ook de kinderen van groep 1.
➔ Er is deze dag GEEN overblijf
Wel is er extra opvang mogelijk vanuit de
BSO. Mocht u hier gebruik van willen maken,
wilt u dan rechtstreeks met hen contact
opnemen?

De viering duurt ongeveer een uur. Om half 3
mogen de kinderen weer opgehaald worden
bij de Hofstee.
U bent van harte uitgenodigd om dit feest
met ons mee te vieren!
Schoolontwikkelingen
We zijn op het gebied van meer- en
hoogbegaafdheid bezig met een nieuw
signaleringsinstrument, het DHH (digitaal
handelingsprotocol hoogbegaafdheid). Door
gebruik van dit instrument leren we om te
kijken naar kenmerken bij kinderen. Komende
tijd gaan we dit instrument voor het eerst
inzetten.
Ook zijn we bezig met taal- leesonderwijs. We
kijken bijvoorbeeld naar leesbevordering en
proberen op verschillende manieren de
interesse te wekken bij kinderen op
leesgebied.
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Daarnaast hebben we verder gesproken over
mogelijke inzet van het continurooster. Dit
wordt dinsdag in de MR vergadering
besproken en we hopen nog voor de vakantie
hier bij u op terug te komen.
Schoolfruit
Al lange tijd mogen we met elkaar genieten
van het schoolfruit dat iedere week gratis
geleverd wordt. We hebben verschillende
nieuwe fruitsoorten geprobeerd, de ene wat
lekkerder dan de ander, maar alles was steeds
gezond. De week van 18 april is de laatste
week voor dit project. Na de meivakantie
mogen de kinderen allemaal weer hun eigen
fruit meenemen.
Voetbaltoernooi
Morgen gaan de kinderen uit groep 3 t/m 8
strijden om de beker bij het voetbaltoernooi!
We vinden het leuk wanneer u ons even komt
aanmoedigen.
De speeltijden van het schoolvoetbal:
Groep 3 t/m 5 van 9.00-12.00
Groep 6 en 8 van 11.15-15.15
Groep 7 van 13.00-15.15
Mocht het door de weersomstandigheden
niet doorgaan, dan laten we u dit weten via
Parro
Overblijf
Afgelopen dinsdag is er een bericht uit gegaan
over de overblijf. We vragen hiervoor uw
extra aandacht. We willen de lunchpauze
graag veilig en prettig houden voor zowel de
kinderen als de overblijfouders.

Datum
08-04
14-04
15-04

Activiteit
Voetbaltoernooi
Paasviering
Goede vrijdag – kinderen
vrij
18-04
Tweede Paasdag –
kinderen vrij
20-04 / 21-04 Groep 8 eindcito
22-04
Laatste keer schoolfruit
22-04
Koningsspelen – iedereen
’s middags vrij
23-04
Snoeiafval
25-05
Start meivakantie

Datum
10-04
18-04
19-04

Jarige
Ryan Smit
Melle Verbeek
Jeff Mandersloot

Groep
1
2
2

Week: Psalm / lied
15
De Heer is mijn Herder lied 484
16
Juich aarde, juich alom de Heer
psalm 88:1

