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jaargang 25, 2020– 2021

Kind op maandag. Open je ogen
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus
sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen
ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven.
Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw
zegt: ‘Er zij licht!’

Goede doelen
Deze week spaarden we samen € 26,95 . Wat een mooi bedrag !!

De letter van de week in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen
die beginnen met de letter “M”. De spullen moeten wel
in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de
klank van de letter uit en we zeggen mmm en geen em)

Pasen 2021
Traditiegetrouw vieren we op de donderdag voor Pasen ons paasfeest op school. Ook dit
moeten we vanwege de corona regels in aangepaste vorm doen maar dat gaat zeker lukken.
De ochtend verloopt in alle groepen zoals altijd (kinderen nemen dus ook hun tas mee en
eten en drinken voor in de ochtendpauze). Aan het eind van de ochtend worden de klassen klaargezet voor de paaslunch. De kinderen gaan dus om 12 uur niet naar huis maar
blijven allemaal op school eten. Over dat eten krijgt u hieronder informatie.
Na de lunch is de viering. We hebben afgelopen week allemaal stukjes opgenomen voor
onze film. Nu wordt de film gemonteerd en op donderdag 1 april, na de lunch, gaan we in
alle groepen de film kijken. Als alles lukt zullen we volgende week donderdag de paasfilm
ook met u delen.
Tenslotte krijgt iedereen nog een verrassing mee naar huis en is de lesdag om 14.00 uur
afgelopen.

Paaslunch
Voor de lunch moet u deze keer ook zelf zorgen. Daarvoor krijgen alle kinderen op maandag
29 maart een vrolijk paastasje mee met daarin een ideeënblad. Het is fijn als iedereen op 1
april een lekkere en feestelijke lunch meeneemt in dat tasje. Voor de gekookte eieren wordt
gezorgd.

Dinsdag 30 maart

Kalender maart /april 2021
De inspectie van het onderwijs bezoekt de school.

Donderdag 1 april

Continuerooster. Iedereen om 14.00 uur vrij.

Vrijdag 2 t/m ma 5 april

Paasvakantie

20 en 21 april

Eindtoets groep 8

27 april

Koningsdag = vrije dag

De volgende weekbrief kunt u verwachten op vrijdag 9 april
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