
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 7 april Simay 1e, Niek 5b 

Vrijdag 8 april  Mink 1e, Kayden 2c 

Zaterdag 9 april Esmay 3a 

Maandag 11 april Tim 1e, Yuna 1e, Lilou 1e, 

Samuel 1e, Fenna 8a  

 

Simay en Mink zijn deze week gestart op onze school.  

Veel plezier gewenst! 
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Agenda 

8 april   Rapport groep 2 

11 april   Start oudergesprekken voor groep 1 en 2 

13 april   Schoolvoetbal groep 7 & 8 (OR-activiteit) 

14 april   Paasviering in de Jozefkerk 

15 april   Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij 

18 april   2e Paasdag, Nationale vrije dag 

20 en 21 april  Eindtoets groep 8 

22 april   Meesters- en juffendag en koningsspelen 

 

Derde termijn incassering vrijwillige ouderbijdrage / kampgeld groep 7 

Zoals u wellicht gezien hebt, is rond 1 april de derde en laatste termijn van 

de vrijwillige ouderbijdrage geïnd. De ouderraad laat regelmatig weten 

hoe dit geld besteed wordt. In groep 7 is de vrijwillige ouderbijdrage 

hoger, omdat we de €65,00 waarmee we het schoolkamp in groep 8  

(zij gaan met ouders en drie leerkrachten) organiseren, dan geïnd wordt.  

De ouderbijdrage is vrijwillig. Mocht u het kampgeld los willen betalen, 

zonder de vrijwillige ouderbijdrage via automatische incasso te laten 

innen, dan kan dat. U kunt dan €65,00 overmaken o.v.v. ‘kamp 

september 2022 – naam kind’ naar NL60 RABO 0128 3566 50. 

  

Pasen en inzamelactie voor de voedselbank 

Het is bij Pasen en we zijn bezig met de voorbereidingen. We zitten in de 40 

dagen vastentijd en zondag a.s. is het Palmpasen. We zijn op school bezig met 

de Paasviering, Thema “door je tranen heen”. In de groepen wordt geoefend 

om de liederen te kennen voor de viering en Stijn oefent met het Paaskoor. We 

vinden het fijn om de viering samen met u te vieren. Dus u bent van harte 

welkom om met ons mee te vieren (graag achter in de kerk plaatsnemen en er 

is een boekje voor u beschikbaar).  

We willen graag ook iets doen voor de minderbedeelden. De voedselbank 

wordt door steeds meer gezinnen bezocht voor de dagelijkse levensmiddelen. 

Ze kunnen bijna niet meer voldoen aan de vraag om hulp. We willen omzien 

naar elkaar en u vragen of u iets wil doneren in natura. Levensmiddelen, zoals, 

rijst, macaroni, potten broodbeleg als jam of chocopasta, thee, koffie, iets voor 

Pasen misschien? U kunt uw bijdrage in natura inleveren op school en wij zorgen 

ervoor dat de levensmiddelen bij de voedselbank terecht komen. Alvast 

bedankt voor uw medewerking. Marjan doet de coördinatie. 
 
 

 

 

 

In de week van maandag 11 t/m 

woensdag 13 april 2022 zijn de ouders 

van de groepen 1B/2B, 1A/2A en 4A 

van harte welkom tussen 8.20u en 

8.30u. 
 

Op donderdag kunt u, in welke groep 

uw kind ook zit, naar binnen als u iets 

komt brengen voor de paasbrunch. 
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Buitenlesdag 

Dinsdag jl. werd de nationale buitenlesdag (voor onze school verdeeld over de hele week) georganiseerd, 

Kinderen moeten meer buiten is het uitgangspunt. Buiten zijn en bewegen bevordert de concentratie en zij 

gaan er beter door leren. Helaas is het weer deze week niet zo als we gehoopt hadden en zullen we zeker 

op andere momenten naar buiten gaan met de kinderen om op een andere manier les te geven en te 

krijgen. 

 

Studiedag op Goede Vrijdag (15 april) 

Als voor de kinderen het paasweekend is begonnen, heeft het team dat op vrijdag werkt een studiedag. 

Voor de leerkrachten van groep 4 t/m 8 staat de uitwisseling van theorie en ervaringen over executieve 

functies op het programma. In de groepen werken we aan de executieve functies d.m.v. de metafoor van 

de boot. Zo gebruiken wij de termen 'geef je schroef een zwengel' voor de functie taakinitiatie (het starten 

met een taak) en 'let op je toerenteller' voor de functie impulsbeheersing (eerst nadenken, dan doen). 

 
Later op de ochtend bereiden we het project ‘natuur, water & milieu’ voor, passend bij het ecojaar dat 

Agora dit jaar centraal stelt. We proberen voor iedere groep een excursie aan het project te koppelen, 

betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Zo gaan de groepen 7 en 8 varen door het Guis- of Oostzanerveld. 


