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4 april t/m 10 april 2019

Verjaardagen.
VAN HARTE
Datum
April
4
6
7
9
9
9

GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Naam
 roep
G
Sam van den Belt
Tifany Duric
Hamza Firat
Senn van den Beld
Stijn Wigmans
Luuk de Winter

1C
2D
4A
1B
1A
4A

Belangrijke data:
vrijdag 5 april

Groep 8 krijgt bezoek in de klas: dit herdenken wij
Museum groepen 1-2: tentoonstelling tegenover groep 7

maandag 8 april

Groep 8: Vrijheidsfestival in het Fulco Theater 9.30-10.30 u.

dinsdag 9 april

juf Karin jarig
GMR vergadering

woensdag 10 april

De groepen 5 gaan op bezoek bij het fanfareorkest Excelsior
in IJsselstein.
juf Henriette in de groep van juf Susanne

donderdag 4 april:

juf Sandra jarig
Mededelingen.

❖ Reminder Tevredenheidspeiling 2019:
Twee weken geleden heeft iedereen de uitnodiging gekregen om de tevredenheidspeiling
2019 in te vullen. De gegeven antwoorden zijn anoniem uiteraard maar we kunnen wel
zien aan het aantal respondenten dat nog niet iedereen in de gelegenheid is geweest om
de vragenlijst in te vullen. Vandaar dat er gisteren een reminder uit is gegaan met het
verzoek om dit alsnog te doen. Tot 12 april a.s. heeft iedereen de mogelijkheid om dit te
doen. Alvast bedankt

❖ Museum kleuters.
De kleutergroepen hebben de afgelopen periode hard gewerkt in de klassen met het
thema “kunst”. Met de kisten van Kunst Centraal hebben ze zich als ware kunstenaars
gestort op allerlei technieken wat heeft geresulteerd in een prachtige tentoonstelling.
Deze tentoonstelling is vanmiddag en morgen te bewonderen in de bieb ruimte tegenover
groep 7!

PAASSPECIAL 2
Het Paasfeest komt steeds dichterbij!
Ook onze school is al helemaal versierd en in Paassfeer gehuld!
Hartelijk dank voor iedereen die daaraan heeft mee geholpen!
Weet u het nog, dit jaar is de Paasviering op maandag 15 april in de
Ontmoetingskerk aan de Poortdijk.
We verwachten de kinderen die ochtend om 8.30 uur bij de Ontmoetingskerk (zonder
fiets).
U bent als ouder/verzorger natuurlijk van harte welkom om deze viering bij te wonen.
De kinderen krijgen een 10-uurtje van de Paascommissie (limonade met een koekje). Als
u denkt dat dit niet voldoende is kunt u wat extra meegeven.
De lunch moeten de kinderen gewoon zelf meenemen.
Ook dit jaar maken de kinderen weer een ontbijtje voor een medeleerling.
Het paasontbijt zal zijn op donderdagochtend 18 april. U kunt dit ontbijtje leuk
presenteren op een bordje, met servetje of in bijvoorbeeld een versierde
schoenendoosdeksel. Het is niét de bedoeling dat u er cadeautjes, snoepjes of
chocolade bij doet. Maak er iets leuks van, maar houd het alsjeblieft wel eenvoudig
zodat we scheve gezichten kunnen voorkomen. Zie fotoś onderaan deze mail. Drinken bij
het ontbijt wordt verzorgd door de Paascommissie.
Vandaag krijgen de kleuters een briefje mee naar huis. Hierop kunt u aangeven welke
dingen uw kind lekker vindt om als ontbijt te eten. Graag willen we deze briefjes
uiterlijk maandag 8 april weer terug hebben!
De groepen 3 t/m 8 vullen deze briefjes op school in.

We gaan in de klas loten wie er voor wie een ontbijtje gaat klaarmaken.
U krijgt donderdag 11 april te horen wie uw kind mag verrassen (dus geheim!) met een
ontbijt. Zo heeft U ruimschoots de tijd om dit te regelen.
Donderdagmiddag 18 april om 13.00 uur zal op het schoolplein de ei-tik finale
plaatsvinden, waarbij u ook van harte welkom bent.
Zodra de ei-tik finale is afgelopen, zou het fijn zijn als de aanwezige ouders, samen met
de Paascommissie, kunnen helpen met opruimen. Vele handen maken licht werk.
Bij slecht weer is er helaas geen mogelijkheid voor ouders om bij de ei-tik finale
aanwezig te zijn. Dit in verband met ruimtegebrek!
Als voorbereiding op het Paasfeest, oefenen we de liedjes voor de viering altijd met
elkaar. Dit doen we in de klassen en tijdens de Palmpaasviering op woensdag 10 april. In
verband met ruimtegebrek is deze viering alleen bestemd voor de kinderen,
leerkrachten en commissieleden. Voor u hebben we een link waarmee u als u dat wilt, de
liedjes thuis kunt beluisteren/oefenen.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7lb3dkeIu62Y0OeUkG8mTXP92_kTCNt6

Wij hebben er zin in!
De Paascommissie

