11 april 2019

Nieuwsbrief
In dit nummer:
Koningsspelen

Koningsspelen
Zoals al eerder vermeld zullen we op vrijdag
12 april a.s. deelnemen aan de Koningsspelen.
Het programma is niet voor alle groepen
hetzelfde.
Wij willen u verzoeken de kinderen groene
(sportieve) kleding aan te trekken!
Het programma voor de Koningsspelen ziet er als volgt uit:




08.30 uur: De groepen 1 t/m 4 gaan naar het schoolplein
voor de gezamenlijke opening van de Koningsspelen. Indien u wilt kijken, verzoeken wij u zoveel mogelijk aan de
kant van het klimtoestel en de zandbak te staan, zodat de
kinderen goed zicht hebben op de andere schoolpleinen.
08.30 uur: De groepen 5 t/m 8 vertrekken op de fiets
naar het Geuzenpark.

Groepen 1 t/m 4:

08.45 uur: sportieve activiteiten in groepjes in de scholen
en de Dukdalf.

11.45 uur: uit
Groepen 5 t/m 8:

08.45 uur: sportieve activiteiten in groepjes op de
velden van het Geuzenpark. LET OP: de leerlingen
op de fiets te komen!

11.45 uur: lunchpauze bovenbouw. Groep 5 t/m 8
zelf naar huis voor lunchpauze - kinderen die naar
gaan, fietsen met de leerkracht mee naar school.

13.15 uur: start middag op school

15.30 uur: uit

sportdienen
fietst
de TSO

Het eten en drinken tijdens de ochtendpauze wordt voor alle
klassen verzorgd!
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Eindtoets groepen 8
Op dinsdagochtend 16 april en woensdagochtend 17 april a.s. zullen de leerlingen van de groepen 8 de eindtoets maken. Ook dit jaar hebben wij ervoor
gekozen, om de IEP eindtoets te maken in plaats van de CITO eindtoets. De
toets zal daarom slechts 2 ochtenden in beslag nemen. De eindtoets telt niet
meer mee voor de bepaling van het opleidingsniveau voor het voortgezet
onderwijs. De inschrijvingen van de leerlingen voor de vervolgopleiding zijn
al gedaan.

Theorie verkeersexamen
Vorige week hebben de leerlingen van de groepen 7 het theorieverkeersexamen gemaakt. Een fantastisch resultaat: alle leerlingen
zijn hiervoor geslaagd! Na de meivakantie zullen deze leerlingen op
woensdag 15 mei a.s. deelnemen aan het praktische verkeersexamen.

Paasontbijt
Op donderdag 18 april a.s. zullen wij met alle groepen het feest van Pasen
vieren door middel van een gezamenlijk ontbijt. De kinderen mogen die
ochtend eventueel eten en drinken mee naar school nemen. Het is gebleken,
dat kinderen soms halverwege de ochtend toch nog iets willen eten en/of
drinken. De ouders van de Ouderraad zullen in ieder geval weer voor een
heerlijk Paasontbijt op school zorgen!
Graag willen we, dat de kinderen hun eigen eet-/drinkgerei meenemen. Het gaat dan om:

Bord

Bestek

Beker

Eierlepel
Geen wegwerpservies a.u.b.! Wij willen graag ons steentje bijdragen aan het milieu, daarom willen we dat ouders afwasbaar servies aan de kinderen meegeven. Om de vuile spullen
weer mee terug te nemen, kunt u uw kind een extra zakje/tasje meegeven.
Denkt u nog aan onze Vastenactie? Kinderen kunnen het geld in een (zelf versierd) potje meenemen en inleveren bij het Paasontbijt.

TSO (tussenschoolse opvang / overblijven)
Eerder hebben we u al geïnformeerd, dat de tussenschoolse opvang in het
nieuwe schooljaar niet meer door Humanitas zal worden geregeld. Dat
betekent, dat de leerlingen weer binnen onze school zullen overblijven.
Op dit moment zijn wij druk bezig met het zoeken naar mogelijkheden om
de TSO weer binnen school plaats te laten vinden. Zodra er meer bekend
is, zullen we u natuurlijk daarover informeren.
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Informatievoorziening
Om de informatiestroom voor u als ouder overzichtelijk te houden, hebben
we besloten om informatie van derden niet meer in de nieuwsbrief te plaatsen, maar als aparte bijlagen via de e-mail te sturen. Op die manier komen
alle schoolgerelateerde zaken in de nieuwsbrief, en alle extra informatie
apart.
Ook willen we proberen de hoeveelheid mails te beperken door meerdere
bijlagen in 1 mail te plaatsen. U kunt dan in één oogopslag zien welke informatie uw kant uitkomt. Toch zullen er af en toe ook e-mails tussentijds
gestuurd worden: dit betreft dan informatie die voor u als ouder belangrijk is.

Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Koningsspelen

Alle groepen

Vrijdag 12 april

Fietskeuring

Groep 7 leerlingen

Dinsdag 16 april

IEP Eindtoets

Groep 8 leerlingen

Dinsdagochtend 16 april
Woensdagochtend 17 april

Paasontbijt

Alle groepen

Donderdag 18 april

Meivakantie (incl. Goede
Alle groepen vrij
Vrijdag, Pasen en Koningsdag)

Vrijdag 19 april t/m
vrijdag 3 mei
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De ‘Goede Week’ van Pasen
Palmzondag
Palmpasen, of Palmzondag, is de zondag voor Pasen en het begin van de
Goede Week. Op Palmpasen reed Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen
en werd enthousiast onthaald door een menigte die met palmtakken
zwaaide. Op Palmzondag lopen kinderen met een palmpaasstok: een versierde stok in de vorm van een kruis, waaraan slingers, vruchten, paaseitjes en andere snoepjes hangen. Bovenop kraait een haantje van brood.

Witte Donderdag
Jezus at voor het laatst met Zijn vrienden, we noemen dit het Laatste Avondmaal. Tijdens deze maaltijd werd het Jezus duidelijk dat
één van Zijn vrienden hem zou verraden. In die nacht werd Hij
verraden door Judas, waarna Jezus gevangen werd genomen en
verhoord werd.

Goede Vrijdag
Jezus was ter dood veroordeeld en werd aan het kruis gehangen, hij
stierf diezelfde dag. Nog voor zonsondergang werd hij begraven in
een uitgegraven grot, die werd afgesloten met een grote steen.

Paaszaterdag
Jezus lag in Zijn graf, een uitgeholde grot met een grote zware
steen ervoor. Het kruis was nu leeg, en in veel kerken is het altaar
nu leeggeruimd.

Pasen
De toegangssteen was weg en het lichaam van Jezus was
verdwenen, hij was opgestaan uit de dood: de ‘Verrijzenis’.
Pasen is een teken van nieuw leven en een mogelijkheid van een
nieuwe start.

