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Geboren

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Ayoub uit groepeen
1-2 rood
heeftgezellige
een broertje gekregen,
vanmorgen
heel
openi hij heet
Mohamed.
Amber uit groep 3 heeft een zusje gekregen, zij heet Roos.
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ng van

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk en gezondheid.

het

PalmPasen stok

Agenda
Komende week
30 maart
Striptekenen in de bibliotheek
groep 6 en 7

Inmiddels zijn we alweer een paar weken onderweg naar
Pasen. Het is gebruikelijk dat we een week voor Pasen,
PalmPasen vieren. Een week voor Pasen wordt Jezus op een
vrolijke manier ingehaald door mensen met palmen. Ook wij
vieren dit in de Willibrorduskerk. We doen dit door vanuit deze
feestelijke familieviering PalmPasen stokken te brengen bij
zieken en ouderen binnen de Willibrordus
geloofsgemeenschap!
Vind jij het ook leuk om een ouder of zieke uit onze
geloofsgemeenschap te verrassen met een PalmPasen stok?

Belangrijke data
4 april
Vader ouderavond
11 april
Schoolfotograaf
13 april
Studiedag
Alle kinderen vrij
14 april
Goede Vrijdag
Alle kinderen vrij

Jarigen
1 arpril Wiktoria (9 jaar)
2 april Boris (6 jaar)
2 april Emily (12 jaar)

gr. 5
gr. 1-2 oranje
gr. 8

Van harte gefeliciteerd

Meld je dan aan om mee te doen! We gaan de PalmPasen stok
maken op vrijdagmiddag 7 april vanaf 14.30 uur in de
Doortocht (voormalig Parochiehuis achter de kerk en Albert
Heijn)
Onder leiding van vrijwilligers en een van je ouders kun je een
stok komen maken. Je krijgt van ons een stok, een palmtakje
en een broodhaantje. Om de stok te voorzien van de kleuren
wit, groen en geel zorgen wij dat er voldoende crêpe papier
aanwezig is. Zelf mag je lekkernijen meebrengen om aan de
stok te hangen.
Omdat wij moeten weten hoeveel stokken we moeten
meebrengen wil ik vragen om je voor 1 april aan te melden op
dit e-mailadres palmpasenwillibrord@gmail.com.
Je ontvangt dan via de mail een bevestiging en meer
informatie.
We verwachten je dan ook op zondag 9 april om 11.00 uur in
de familieviering voor Palmzondag. De stokken worden dan
gezegend. Tijdens de viering is voor jullie een
kinderwoorddienst. Voorganger in de viering is Pater
Hoogland. Na de viering mag je je stok wegbrengen naar een
zieke of oudere parochiaan, een adres krijg je van ons.
Vriendelijke groet, Lia Nottelman
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Sportkalender
Woensdag 22 maart

KNVB schoolvoetbal groep 7-8
13:30
VV Bodegraven

Woensdag 29 maart

KNVB Schoolvoetbal groep 5-6
13:30
VV Bodegraven

Woensdag 12 april

Schoolkorfbal groep 3-4
13:30
Vriendenschaar

Schoolfotograaf
Dinsdag 11 april a.s. komt de schoolfotograaf. Onder schooltijd
worden er foto’s gemaakt van uw zoon of dochter en zullen de
groepsfoto’s worden gemaakt.
Vanaf 14.30 uur worden er broertjes/zusjes foto’s gemaakt,
hierbij kunnen kinderen die nog niet of niet meer op de Pax
zitten aansluiten.
Binnenkort zullen wij een intekenlijst ophangen.
De foto’s worden genomen in de speelzaal.

Tot vanmiddag bij het
Pannenkoekenfeest!!

