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Open dag
Op 6 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.

Paasmaaltijd
Donderdag 13 april 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 18 april verwachten we de kinderen weer op school.

Dubbel kampioen
Groep 4 heeft gisteren meegedaan met het loopspeltoernooi in “De
Splitting”. De kinderen hebben zeer overtuigend een beker gewonnen
door alle zeven wedstrijden te winnen. Ook werden deze acht kanjers
winnaars van de fotowedstrijd. Zij mogen binnenkort fruit/groente
spiesjes maken op school. Van harte gefeliciteerd!

Agenda
06-04-2017 Open dag
06-04-2017 Theoretisch
verkeersexamen groep 7
06-04-2017 MR-vergadering
20.00 uur
08-04-2017 Oud papier
11-04-2017 Juf Pauline afwezig
i.v.m. directieoverleg. Juf
Jacqueline groep 6/7/8
13-04-2017 Paasmaaltijd
14-04-2017 Goede vrijdag,
kinderen vrij
17-04-2017 Paasmaandag,
kinderen vrij
21-04-2017 Koningsspelen
24 t/m 28-04 2017 Vakantie
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Einde schoolfruit
De week van 10 tot en met 13 april is de laatste week dat we schoolfruit
geleverd krijgen. We hopen natuurlijk dat fruit eten op school een goede
gewoonte is geworden en u de kinderen fruit mee blijft geven.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april zijn de landelijke Koningsspelen. We verwachten de
kinderen die morgen gewoon om 8.30 uur op school. We ontbijten
gezamenlijk in de klas. Daarna worden de spelen geopend met het
koningslied en een dans. De rest van de morgen spelen de kinderen
allerlei spelletjes op het plein. Meer nieuws over de Koningsspelen in de
volgende nieuwsbrief.

Kleuternieuws
Bijbelrooster
3 t/m 7 april 2017
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48
10 t/m 14 april 2017
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 13 april.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Letterkoffer: Jannes
Letter: P
Thema: Pasen

