
Jarig
De jarigen van deze weken:
17 apr. Henkie van Erp groep 6 
18 apr. Serena Volders groep 4 
19 apr. Safira van der Ven groep 1C/2C
23 apr. Weronika Mosiolek groep 7
23 apr. Jaïro Raessen (9 jaar) - groep 4
26 apr. Joey Pekx groep 1C/2C 
29 apr. Chelsey Smit groep 5 
30 apr. Maryo Covaciu groep 1B/2B
30 apr. Kaylee van Teeffelen groep 6
3 mei Nina van Vugt groep 4 
4 mei Abdelilah Ziach groep 4 
5 mei Salma Aweys Shikhey groep 8
5 mei Inasse Titou groep 8
6 mei Dyaden Marso groep 1B/2B
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Deze weekbrief is vanwege de vrije dagen een weekbrief tot na de 
meivakantie. Vrijdag 12 mei komt de volgende weer uit!
Groetjes Juf Els
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Rupsje Nooitgenoeg,
De kleuters ronden woensdag het thema van rupsje nooitgenoeg af. 
De ouders van de kleuters zijn op woensdag om 12.00 uur welkom in 
de klas om samen met ons het thema af te ronden.

Vrije dagen,
Vrijdag is het goede vrijdag, de vrijdag voor Pasen. Jullie zijn dan vrij. 
Maandag is tweede paasdag en ook dan zijn we vrij. 
Dinsdag 18 april zien we jullie weer. 
Dan zijn jullie vanaf zaterdag 22 mei weer vrij en zien we jullie pas weer op 
maandag 8 mei. Geniet ervan!

Wat vieren we met Pasen ?
Op witte donderdag herdenken wij het laatste avondmaal wat Jezus met zijn discipelen (leerlingen )had, 
tijdens dit laatste avondmaal voorspelde hij al het verraad door een van hen.
Op goede vrijdag herdenken wij de kruisiging en het lijden van Jezus.
Op stille zaterdag staan we stil bij de tijd dat Jezus in het graf lag en daardoor een stilte over de wereld kwam.
Eerste paasdag, op zondag, vieren we dat Jezus opstond uit het graf.
Tweede paasdag is er later bijgeplakt, net zoals tweede kerstdag.
Waarom paaseieren?
Een paasei is een versierd ei of chocolade-ei, dat met Pasen wordt verstopt. 
Het verstoppen stamt uit de Germaanse traditie om eieren, als symbool van vruchtbaarheid, in akkers te begraven 
zodat deze akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden..

Groep 8 gein,
Dylan uit groep 8 was zo trots op zijn kapsel, 
hij wilde er graag mee in de weekbrief. Nou, dat is geen probleem hoor Dylan!

Paasbrunch,
Geen ontbijt, geen lunch maar daar precies tussenin heet een brunch.
De paasbrunch van vandaag werd verzorgd door de oudercommissie.
Heerlijk! Dank jullie wel!



Koningsspelen, 
21 april zijn de koningsspelen. 
Voor de groepen 1 t/m 4 worden deze op school gehouden. Van half negen (8.30u) tot twee uur ( 14.00u). 
Zij krijgen lunch op school.
De kinderen van groep 5 t/m 8 verwachten we om 9.00u bij het terrein van AV-Sprint. 
Zij moeten een lunchpakketje meenemen Daar is tussen 14.30u en 15.00u de afsluiting.


