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Paasmaaltijd
Donderdag 29 maart vieren we met de kinderen het Paasfeest. Tot kwart
voor twaalf zijn de kinderen in hun eigen groep, waar het paasevangelie
centraal zal staan. We sluiten de viering af met een gezamenlijke
broodmaaltijd in het speellokaal. Ook dit jaar heeft de ouderraad de
organisatie van de maaltijd op zich genomen, waarvoor onze dank. (Voor
borden en bestek wordt gezorgd)
De kinderen zijn vanaf 13.15 uur vrij.
Op dinsdag 3 april verwachten we de kinderen weer op school.

Agenda
28-03 Grote rekendag
29-03 Paasmaaltijd
30-03 t/m 02-04 Paasweekend
04-04 Pauline afwezig i.v.m.
auditopleiding
05-04 Theoretisch verkeersexamen groep 7
12-04 Open dag

Open dag
Op 12 april is onze jaarlijkse open dag. Van 10.00 uur tot 11.30 uur staan
de deuren van de school open voor iedereen die de school een keer “in
bedrijf” wil zien. Natuurlijk hopen we dat er op de open dag ouders komen
die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Maar we hopen ook
dat onze eigen ouders van de gelegenheid gebruik zullen gaan maken
om even binnen te lopen. De kinderen vinden het ook altijd erg leuk als zij
hun ouders (of opa en oma) kunnen laten zien waar zij een groot
gedeelte van de dag mee bezig zijn.
Uw oudste kind krijgt vandaag twee uitnodigingen mee. We hopen dat u
één uitnodiging doorgeeft aan eventuele belangstellenden.

Verkeersexamen
Op 5 april doen de kinderen van groep 7 mee aan het theoretisch
verkeersexamen.
Op dinsdagmiddag 15 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats.
We zijn voor het praktisch verkeersexamen op zoek naar een ouder die
wil helpen bij dit examen.

Grote rekendag
Op woensdag 28 maart doen we mee met de grote rekendag. Het
thema dit jaar is “De school als pakhuis”. In elke groep zijn er die morgen
verschillende rekenactiviteiten. Het wordt vast een gezellige en
leerzame ochtend.
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Verjaardagen
29-03 Aaron de Boer.
Een hartelijk welkom voor Aaron
die de gelederen in groep 1
komt versterken. Je gaat het vast
fijn vinden in de groep van juf
Nelleke.

Bijbelrooster
26 t/m 30 maart 2018
Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52
Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15
Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8
3 t/m 6 april 2018
De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1
Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
De zoons van Eli, 1 Samuël 2:11-26
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 5 april.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

Joost tijdens NLDOET op 9 maart

Kleuternieuws
Letterkoffer: Joris
Letter: ei
Thema: Pasen
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