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Kind op maandag
JEZUS LEEFT!!
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het
graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!

Zendingsgeld
De opbrengst van deze week was
€19,00 . Hartelijk dank daarvoor.

Palmpasen
Vandaag of morgen krijgen alle kinderen de
(lege) Palmpasen stok mee met daaraan de uitnodiging voor de dienst van zondag. Daar kunnen ze de stok verder versieren. De kerkdienst
is in de hervormde kerk. Daniël Metz verleent
zijn medewerking aan de dienst.

Jarigen
Op maandag 15 april
is Anna jarig.
Anna wordt 5 jaar.
Gefeliciteerd en een fijne dag.

Lege pepermuntdoosjes voor groep 1 en 2
Vorig jaar hielden we onze pepermuntactie. Heeft u de voorraad al
op? We willen nu nl graag lege pepermuntdoosjes om mee te knutselen. Dus heeft u lege doosjes dan houden wij ons aanbevolen.
Paaslunch en viering
Op donderdag 18 april vieren we Pasen op school. We starten op de normale tijd volgens het gewone rooster. Wel is er die dag een continue-rooster en
zijn alle kinderen om 14.00 uur vrij.
Samen zullen we op school een paaslunch hebben die verzorgd wordt door
de SGR. Kinderen hoeven dus alleen fruit voor de ochtendpauze mee.
We willen vragen of de kinderen voor de lunch een beker, een bordje en bestek mee willen nemen. Graag voorzien van hun naam.
Voordat we samen gaan lunchen hebben we eerst de viering met als thema:
“Pak mijn hand”. Op Goede Vrijdag en op Tweede Paasdag zijn we vrij.

De eindtoets
Op dinsdag 16 april maakt groep 8 de eindtoets. We
wensen ze natuurlijk allemaal veel succes hierbij.

Samen beter lezen
Het Samen-beter-leesproject in groep 3 en 4 loopt ten einde. Iedereen die trouw de logboekkaart heeft ingeleverd, verdient een diploma.
Dat is natuurlijk een feestelijk gebeuren. Op donderdag 18 april nodigen we daarvoor de ouders van groep 3 en 4 uit om daar bij aanwezig te zijn. We doen het meteen om 8.30 uur.
Komt u ook?

Schommels
Welke lange vaders willen aan het einde van de dag de schommels er af halen? De
juffen kunnen er niet bij zonder trapje. En als ze blijven hangen trekt dat buiten
schooltijd veel gasten naar het schoolplein.

Zondag 14 april

Kalender april 2019
Palmpasendienst . Aanvang: 9.15 uur

16 april

Eindtoets groep 8

18 april

Paasviering en paaslunch 14.00 uur vrij

19 en 22 april

Goede vrijdag en paasmaandag vrij

24 april 8.30 uur-9.00 uur

Koffie-inloop met als thema: Het schoolplan

27 april t/m 5 mei

Mei vakantie (1 week)
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