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Agenda
Komende week
21 maart
Vorderingsgesprekken
22 maart
vorderingsgesprekken
25 maart
Goede Vrijdag- alle kinderen vrij
Kruisweg voor kinderen om
15.00 uur in de Willibrorduskerk
26 maart
Paaswake 22.00 uur
27 maart
1e Paasdag viering 11.00 uur
Belangrijke data
8 april
Schoolfotograaf
22 april
Koningsspelen
23 mei
Opening IKC
Start jubileum week
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Nieuws van de Paascommissie
De weken vliegen voorbij en Pasen staat alweer bijna voor de
deur. In de Goede Week besteden wij aandacht aan het
lijdensverhaal, maar ook aan de verrijzenis van Jezus.
Op woensdag 23 maart zal er een knutselactiviteit rondom
Pasen in de klassen gegeven worden.
Donderdag 24 maart hebben wij in de groepen een Paasbrunch.
Deze wordt voor alle kinderen helemaal geregeld. Dus bordjes,
servetten, bekertjes en bestek zijn op school aanwezig en
hoeven dus niet vanuit huis worden meegenomen. Ook hoeft er
geen eten en drinken voor tussen de middag te worden
meegenomen door de kinderen.
Indien er rekening gehouden dient te worden met een dieet of
allergie dit graag even melden aan de leerkracht.
Wij wensen iedereen fijne Paasdagen.

Ouderraadcafé
Tijdens de vorderingsgesprekken zal er weer een ouderraadcafé
zijn waar alle ouders/verzorgers een kopje koffie of thee
kunnen krijgen en natuurlijk ook even een praatje kunnen
maken.

Nieuwe leerlingen

Jarigen
21 maart Nina Bisschop gr. 1-2 P/J
21 maart Dewi Lakerveld gr. 4
24 maart Imran Bakkali gr. 4
25 maart Ismail Benomar gr. 4

Van harte gefeliciteerd!

In groep 1-2 van juf Paulien/Jeannette/Ani is gekomen Nina
Bisschop.
Hartelijk welkom Nina en veel plezier bij ons op school!!

Pannenkoekenfeest
Heeft u ook zo genoten van het gezellige en zeer geslaagde
pannenkoekenfeest afgelopen vrijdag?
De opkomst was heel groot, het was gezellig, het was een
succes en de pannenkoeken smaakten heerlijk.
Heel hartelijk dank aan de OR voor het organiseren en aan alle
ouders die hebben gebakken.
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Kijkje in de Keuken
Aan het begin van dit schooljaar hebben alle groepen een Kijkje
in de Keuken aangeboden aan ouders/verzorgers. Hier is
enthousiast op gereageerd en in de maand april gaan wij dat
opnieuw doen. Hieronder vindt u de data voor de verschillende
groepen.
12 april gr. 3
13 april gr. 8
14 april gr. 1-2 P/J (alleen ouders/verzorgers jongste kleuters)
15 april gr. 4
19 april gr. 5
20 april gr. 6
21 april gr. 1-2 M/J (alleen ouders/verzorgers jongste kleuters)
22 april gr. 7

