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Terugblik 
In alle klassen mochten we donderdag 1 april het Paasfeest vieren. Het thema van de viering was: 
“Het wordt licht”. Elke klas, elk kind mocht zijn eigen lichtwens opschrijven. Deze lichtwens werd 
meteen een zonnestraal en zo werden ze ook opgehangen. Hieronder ziet u enkele van deze 
werkstukken. Mooi om te lezen waar de kinderen bij deze lichtwensen aan denken: 
 

 
  

In de viering werden prachtige Paasliederen gezongen. Er waren korte filmpjes van meneer Jaap die 
ons aan het denken zetten.  
Het feest van de Opstanding werd gevierd. Jezus is voor ons gestorven en na drie dagen weer 
opgestaan! Hij leeft! 
Er zijn ook enkele mooie werkstukken bij gemaakt bij dit thema: 
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Personeel 

In de afgelopen week was juf Angela Klompjan met haar gezin in quarantaine. Gelukkig mocht 
Angela vanaf 8 april weer in school aan het werk! Fijn dat juf Berdien en juf Elaine extra konden 
werken om de groep goed op te vangen. 
 
Donderdag 15 april hebben we als team een ONLINE-teamuitje. We gaan er een gezellige avond 
van maken! 
 

TLV gesprekken 

Op dinsdag 20 april voeren we met enkele ouders een ONLINE TLV-gesprek. Deze ouders hebben 
afgelopen week een uitnodiging hiervoor ontvangen. Tijdens het rapportgesprek is met deze ouders 
al besproken dat er op 20 april een gesprek gaat plaatsvinden. 
In verband met de huidige coronaperiode zullen voor de overige leerlingen waar een nieuwe TLV 
nodig is, de formulieren schriftelijk worden meegegeven. Mocht u vragen hebben over dit 
onderwerp, dan mag u die vragen uiteraard stellen aan de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. 
We helpen u graag! 
 
 

Inloopavond 29 april 

Zoals u zult begrijpen, kan de inloopavond op 29 april nog niet doorgaan. We hopen dat de 
coronamaatregelen over enkele maanden versoepeld gaan worden! 

 

Koningsspelen en Koningsdag (herhaling) 

 Vrijdag 23 april is het alweer zover, de Koningsspelen! De kinderen 

mogen verkleed (oranje) op school komen. De dag begint met een 

heerlijk, gezamenlijk ontbijt op school. Wilt u een bord, beker, 

bestek en een plastic tas meegeven? Vervolgens gaan de leerlingen 

in hun eigen klas de Koningsspelen vieren. We maken er natuurlijk 

een vrolijke, sportieve dag van. Helaas kunt u, i.v.m. de 

coronamaatregelen, niet komen kijken. Er zijn aangepaste 

schooltijden: OB1, OB3 en MB1 zijn om 11.45 uur vrij, MB2, MB3, 

MB4, BB1 en BB2 zijn om 12.00 uur vrij.  

Op dinsdag 27 april zijn alle leerlingen i.v.m. Koningsdag de gehele dag vrij. 

 

Schoolfruit 

Deze week krijgen we het volgende schoolfruit aangeboden: 
Woensdag:  komkommer  
Donderdag:   mandarijnen   
Vrijdag:   appel   
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Ter inspiratie 
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Agenda 

Maandag 12 en maandag 19 april Online bezoek van de PABO2 studenten 
Dinsdag 20 april   TLV-gesprekken (voor een aantal ouders) 
Vrijdag 23 april   Koningsspelen 

OB1, OB3 en MB1 om 11.45 uur vrij! 
MB2, MB3, MB4, BB1 en BB2 om 12.00 uur vrij! 

Dinsdag 27 april   Koningsdag, alle leerlingen vrij 
Maandag 3 t/m vrijdag 7 mei  Meivakantie 
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