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Hallo
allemaal
Vanwege de vrije Paasdagen komt er volgende week geen
weekbrief. veel plezier en eet niet te veel Paaseieren :-)
groetjes juf Els

Schoolreis,
LET OP !!!!!

Jarig
26 mrt Junayd El Hammouti groep 4
27 mrt Faysal Hashemi groep 6
27 mrt Ivaylo Yanev groep 7
31 mrt Ishmaila Sanneh groep 4
31 mrt Bouchara Troury groep 8
1 april Karamoko Condeh groep 8

De datum van de schoolreis is verzet!
We gaan NIET op dinsdag 12 juni. WEL op maandag 11 juni.
De busmaatschappij kon namelijk dinsdag geen bussen regelen.

Gefeliciteerd !

Grote
rekendag,
Woensdag 28 maart doen we mee aan

de Grote Rekendag. De hele dag zal in
het teken staan van rekenen. Het thema
van dit jaar is; De school als pakhuis.

Vrije
dagen,
Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag,
de vrijdag voor Pasen.
Maandag 1 april is Tweede Paasdag.
Dinsdag 2 april zien we jullie weer.
Geniet ervan!

Wat
vieren we met Pasen ?
Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal wat Jezus met zijn discipelen (leerlingen )had. Tijdens dit laatste avondmaal voorspelde hij al het verraad door een van hen.(Judas)
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.

Het Laatste Avondmaal (in het Italiaans, Il Cenacolo of L'Ultima Cena)
is een muurschildering geschilderd door Leonardo da Vinci

