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Vanuit het team

Trefwoord
Week 17 t/m 19 (23 april
t/m 10 mei): Weglopen
Inhoud: Over weglopen
voor je taak en over je
verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).
Uitnodiging koffie-ochtend

Dit weekend is het Paasweekend.
Op Witte donderdag, de dag waarop Jezus het
laatste avondmaal met zijn leerlingen had. Die
avond wordt Hij gevangen genomen en wordt
Jezus veroordeeld.
Op Goede Vrijdag denken we terug aan de
kruisiging, waarbij Jezus zich bekommert om het
lijden van de mens. Op Stille Zaterdag is het een
dag van rouw. Op Eerste en Tweede Paasdag is
het feest: Jezus is opgestaan! Hij is niet dood,
maar is onder ons.
We wensen iedereen een prettig Paasweekend
en tot dinsdag.

De Paasviering

Thema

Woordenschat

Wanneer?

Dinsdag 23 april
van 8.30 – 9.15 uur

Waar?

Teamkamer
De Zonneparel
Juf Tessa vertelt

Voor de uitbreiding kennis
is het belangrijk dat
kinderen veel woorden
weten. Hoe zorgen we ervoor
dat kinderen op school veel
woorden leren en… hoe
kunt u dat thuis doen.
Welkom!!

Eindtoets
De kinderen hebben hard gewerkt.
Goed om te zien dat het voor
kinderen een goede gewoonte is
geworden om uitrekenpapier te gebruiken,
zichzelf beter te controleren. We wachten de
uitslag af. Die verwachten we na de meivakantie,
aan het eind van de week.
We Pasen gevierd. Wat fijn dat er zoveel ouders
zijn gekomen. Kinderen hebben tekeningen
gemaakt over hun angsten en hierover verteld in
de viering aan de hand van deze zinnen:
soms lijkt het licht even weg,
dan is het net of het donker
voor altijd heeft gewonnen.
Ook voor Jezus was er een donkere tijd, maar het
licht overwint!

Op tijd op school!
Het is erg belangrijk dat uw kind op
tijd op school is: 08.15 uur in de klas
en geen minuut later. Voor uw kind is
het nodig (genoeg leertijd, gelijk
meedoen met de klas), maar ook voor de klas (er
wordt niet meer gestoord).
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Avondvierdaagse
Deze week heeft u het
aanmeldingsformulier gekregen
om mee te doen met de
avondvierdaagse. Het is bedoeld voor de
kinderen van groep 3 t/m 8 en hun ouders.
Uiterlijk donderdag 25-4 moeten de
aanmeldingen en het bedrag van € 5,50 per
persoon binnen zijn bij de leerkracht.

Prentenboek cadeau
Voorlezen is erg
belangrijk voor de
ontwikkeling van
kinderen en het is
vooral gezellig! Dankzij
de gemeente mochten
we maandag het boek
Kikker is Kikker uitdelen
aan alle kleuters. Veel voorleesplezier met het
mooie boek van Kikker!
Ook bij ons is er voorgelezen. De wethouder is
geweest. Heeft prachtig voorgelezen, juf Sophie,
maar ook juf Peet van de bibliotheek.

Het zal u niet ontgaan zijn dat
onze Koning WillemAlexander en Koningin
Maximà zaterdag 27 april naar
Amersfoort komen.
https://www.koningsdagamersfoort.nl/
Op deze website staat allerlei praktische
informatie. Hierbij tevens de link van de
route die de familie van Oranje gaat lopen.
https://www.koningsdagamersfoort.nl/route
-koningsdag-amersfoort-2019/
Onze jarigen deze week
23-04 Xophia
25-04 Ali
27-04 Aurelio

gr. 3-B
gr. 4
gr. 6

Vakantie Academie
U ontvangt informatie over de Vakantie
Academie. Dat is extra school met allerlei
activiteiten voor gr. 3 t/m 7 in de eerste week van
de zomervakantie. Hiermee helpen we de
kinderen om door te kunnen blijven leren in de
vakantie. De zomervakantie is namelijk lang. Niet
iedereen gaat op vakantie. Sommige kinderen
hebben daarna moeite om weer te beginnen. Het
is gratis, wel met € 50,-- borg. Dat geld krijgt u
terug als uw kind naar de academie is gegaan.

Fruitdagen
Met ingang van dinsdag 23 april a.s. moeten u
zelf weer voor fruit zorgen. Op woensdag en
donderdag zijn onze fruitdagen. Alle kinderen
eten in de ochtendpauze dan fruit.

Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen
jullie een fijne dag.

Agenda
22-04
27-04
29-04
06-05

2e Paasdag – alle kinderen vrij
KONINGSDAG in Amersfoort
t/m 3-5 Meivakantie
WEER NAAR SCHOOL
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