Nieuwsbrief 14 A • 1 april 2019

Agenda
2 en 4 april
3 april
5 april
11 april
12 april
15 april
16-17-18 april
17 april
18 april
19 april t/m 5 mei

Start schooltuinen
Paaslootjes trekken
Cirkelacademie/spelletjesochtend 3-4
Palmpaasstokken worden gemaakt
Palmpasen/Koningsdag
Start ICT week
Eindtoets basisonderwijs
Sponsorkaarten gaan mee
Paasontbijt/ speelgoedmiddag 1-4
Meivakantie

Speciale Paasnieuwsbrief
De lente is begonnen en de school is in lentesfeer aangekleed! Iedereen bedankt! Het Paasfeest gaan we
schoolbreed vieren. Alle Paasinformatie op een rijtje:

Paaslootjes voor het Paasontbijt
- De groepen 1 en 2 krijgen hiervoor op woensdag 3 april 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 8 april in bij de juf.
- De groepen 3 t/m 8 vullen het blanco lootje op school in.
- Op woensdag 10 april worden in alle klassen de lootjes getrokken. Voor het kind dat op het lootje staat maakt
uw kind (met een beetje hulp) het Paasontbijt.

Palmpaasoptocht
- De groepen 1 t/m 4 versieren een Palmpaasstok met hulp van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op donderdag
11 april.
- De groepen 1 en 2 gaan op vrijdag 12 april vanaf 10:15 een optocht lopen met hun Palmpaasstok door de wijk.
Onderweg zingen we liedjes dus kom gezellig kijken!
- De groepen 3 en 4 brengen om 10:30 hun Palmpaasstok naar de ouderen in Middenhof. Met dit bezoekje willen
we de ouderen niet vergeten.
- De kinderen van groep 1/2a, 1/2b en 1/2c mogen hun Palmpaasstok aan iemand geven die een "opkikkertje"
kan gebruiken (bijv. een zieke, een vrijwilliger of mantelzorger). In de klas gaan we hierover praten.
- NIEUW: De kinderen van groep 1/2e en een gedeelte van groep 1/2d geven hun Palmpaasstok aan de bewoners
die rond de school wonen. Als school vinden wij het belangrijk om naar elkaar om te kijken en daar hoort de
buurt ook bij. In een roulatiesysteem komen de volgende jaren de andere groepen 1 en 2 aan de beurt.
- Voor de groepen 1 en 2 is het niet nodig om de Palmpaasstok na afloop terug te vragen.

Begeleiding:
- Voor de Palmpaasoptocht zijn we op zoek naar ouders die kunnen begeleiden? U kunt zich aanmelden op het
formulier bij de ingang van de groepen 1 t/m 4. Heeft u vragen? Stel ze aan uw groepsleerkracht.
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Paasontbijt:
- De groepen 1 t/m 4 versieren een schoenendoos “de Paasdoos” met het ontbijt erin voor degene van het
getrokken lootje.
- 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.
- Het Paasontbijt is op donderdag 18 april. De kinderen mogen dan in hun pyjama naar school komen. (Vergeet
alleen je gewone kleding en schoenen niet voor ná het ontbijt.)
*In verband met de eind cito van groep 8 wordt daar een Paaslunch georganiseerd. De leerlingen maken wel
borden voor elkaar maar hoeven geen ontbijt/lunch van huis mee te nemen voor de ander.

Paashaas:
- De groepen 1 en 2 mogen op donderdag 18 april de Paashaas helpen eitjes zoeken.
- De groepen 3 en 4 krijgen een verrassingsbezoek van de Paashaas.
Na al deze activiteiten kunt u op de website de foto's bekijken.

Vakantierooster
Ons vakantierooster voor komend schooljaar 2019-2020 is besproken met en goedgekeurd door de MR. Enkele
studiedagen kunnen later, maar voor de zomervakantie, nog bekend gemaakt worden.
Herfstvakantie
Extra 1-4
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Extra 1-4
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19 oktober t/m 27 oktober
28 oktober t/m 3 november
20 december t/m 5 januari
15 februari t/m 23 februari
14 en 24 februari
10 april t/m 13 april
25 april t/m 10 mei
21 en 22 mei
1 juni
3 juli t/m 16 augustus

Ronde Hoeploop
Wij willen alle kinderen van groep 5 t/m 8 van Onderwijsgroep Amstelland de mogelijkheid bieden om op zondag
12 mei (Moederdag) mee te doen aan de Jeugdloop tijdens de Rondehoeploop in Ouderkerk. Deze loop is 2 km
lang. Wij ondersteunen met deze sportieve happening de stichting Right to Play. Het inschrijfgeld is meteen de
bijdrage voor het goede doel, maar meer mag natuurlijk ook. Inschrijfformulier voor de Leerlingen
De Runnersclub van onze Onderwijsgroep wordt gevormd door Niels de Jong (vakleerkracht van de RVS);
Marjolijn van Oijen (leerkracht van de RVS); Peter Wesseling (ICT-er) en Fred van Oijen
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