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Agenda
11-12-13 maart
12 maart
16 maart
18 maart
20 maart
24 maart
25 maart
27 maart
1 april
2 april
3 april

Directie driedaagse Onderwijsgroep; Directeur afwezig
Spelletjesmiddag groepen 1-2
Vertelconcert 1-2 d en e
EHBO les voor de groepen 7
Verjaardagendag
EHBO les groep 8
Groep 8 naar het afvalstation
Lootjes voor het Paasontbijt mee naar huis
Speelgoedmiddag groep 1-2
Lootjes trekken; Start schooltuinen 5 a
Palmpaasstokken maken; Start schooltuinen 5 b
Palmpaasoptocht

Coronavirus
De regering heeft vanmiddag besloten, dat de scholen (vooralsnog) open blijven. Er wordt u dringend gevraagd
uw kind thuis te houden als er verkoudheid, hoesten of koorts in het spel is. Dit geldt ook voor u. Kom niet naar
school als u één van deze klachten heeft. Mochten leerkrachten ziek uitvallen, dan kunnen wij vervanging niet
garanderen en zal een klas thuis moeten blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Via de
Schoolapp, d.m.v. een mail en via de website. Later vandaag of morgenochtend ontvangt alle ouders van onze
scholen een mail van Onderwijsgroep Amstelland over de afspraken en maatregelen.

Schooltuinen
Woensdag 1 april en donderdag 2 april beginnen voor de groepen 5a en 5b de schooltuinen in park
Middenhoven.
Groep 5a start woensdagochtend om 10.30u en groep 5b donderdagochtend om 10.00u. Beide groepen zijn aan
het eind van de ochtend weer terug op school. Willen jullie eraan denken dat jullie de kinderen op deze dag
laarzen meegeven. Ook is het verstandig om de kinderen kleding aan te doen die een beetje vies mag worden.
Hulp van ouders en/ of grootouders is zeer welkom. De lijsten hangen naast de deur van de klas. We verwachten
weer een goede oogst dit jaar.

Verjaardagendag
Woensdag 18 maart is het tijd voor een feestje, alle leerkrachten vieren hun verjaardag! Het
thema is ‘superhelden’ en alle kinderen mogen verkleed naar school komen. De hele ochtend zullen er
verschillende feestelijke activiteiten plaats vinden in en om de school. De groepen 1 t/m 6 kunnen hier wel wat
hulp bij gebruiken. Komt u ons helpen op deze feestelijke ochtend? De kinderen hoeven geen eten en drinken
mee te nemen, wij zorgen voor een lekker hapje én drankje.
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Pasen
Paaslootjes voor het Paasontbijt
Woensdag 25 maart krijgen de kinderen van de groepen 1 en 2 een blanco lootje mee naar huis. De wensen
voor het Paasontbijt vult u samen met uw kind in op het lootje en levert u uiterlijk maandag 30 maart in bij de
leerkracht.
De groepen 3 t/m 8 vullen het blanco lootje op school in. Woensdag 1 april worden in alle klassen de lootjes
getrokken en krijgen de kinderen het getrokken lootje mee naar huis voor het Paasontbijt.
Palmpaasoptocht
Donderdag 2 april versieren de groepen 1 t/m 4 een Palmpaasstok met hulp van de kinderen van de groepen 5
t/m 8.
Vrijdag 3 april lopen de kinderen van de groepen 1-2 vanaf 10:30 uur met hun Palmpaasstok een rondje door
de wijk. Loopt u ook mee? Of komt u kijken? Op de volgende pagina kunt u zien hoe zij zullen lopen.
De kinderen nemen hun stok na de optocht mee naar huis en geven de Palmpaasstok aan iemand uit hun eigen
omgeving die een "opkikkertje" kan gebruiken. Indien mogelijk ontvangen wij de Palmpaasstokken na Pasen
graag weer leeg retour.
De groepen 3 en 4 brengen om 10:30 uur hun Palmpaasstok naar de bewoners van Middenhof. Hiervoor zoeken
wij ouders die meelopen en een groepje willen begeleiden. De inschrijflijsten liggen binnenkort bij de klassen.
Paasontbijt
Donderdag 9 april is het Paasontbijt. De kinderen mogen dan in hun pyjama naar school komen, maar vergeet
de gewone kleding en schoenen niet voor ná het ontbijt. In de week voor het Paasontbijt versieren de groepen
1 t/m 4 thuis een schoenendoos. In deze “de Paasdoos” doet u het ontbijt voor degene van het getrokken
lootje. Er staan voorbeelden in de aula.
De groepen 5 t/m 8 versieren een stenen bord op school en bakken het bord thuis af. Op het bord brengt uw
kind het Paasontbijt mee naar school voor degene van het getrokken lootje. Na al deze leuke activiteiten moet
het een en ander natuurlijk ook weer opgeruimd worden. Wie komt ons donderdag 9 april om 14.00 uur een
handje helpen?

Route Palmpaasoptocht
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