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Agenda
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
6 april t/m 8 april

Hiep hiep hoera!

Goede vrijdag (vrije dag voor de leerlingen).
Tweede paasdag (vrije dag voor de leerlingen).
Oudergesprekken naar aanleiding van het rapport.

2 april
7 april

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!
Mededelingen en verslagen
Paasviering
Ook dit jaar is de Paasviering, vanwege de
Coronamaatregelen anders van opzet.
’s Morgens is in alle groepen het laatste verhaal
van Pasen verteld. In de aanloop naar het
paasfeest is er elke week een verhaal verteld.
Daarna hebben de leerlingen van de groepen 15 om de beurt buiten een Paasbingo gespeeld.
De leerlingen uit de groepen 1 en 2 hebben
eieren gezocht in de speelzaal.
De groepen 6-7-8 een Kahoot-quiz over Pasen
gespeeld.
Tussen de middag was er een paaslunch, waar
de leerlingen heerlijk van hebben genoten.
Als afsluiting nog tijd voor een knutsel of spel.
Ouders bedankt voor jullie hulp!

Maya
Nicolas

Groep 2A
Groep 6

(Foto’s: lunch groep 1, 2A en 6, paasspeurtocht groep 2A, paasquiz groep 6)

Pasen
De lente is begonnen!
Na de koude winter wordt het geleidelijk warmer en gaat de natuur opnieuw beginnen.
Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei.
Het ei is een symbool van nieuw leven.
De lente is het seizoen van nieuw leven, hoop, liefde en vreugde en in de verschillende
levensbeschouwelijke feesten staan deze waarden ook centraal.
Pasen is dan belangrijkste christelijke feestdag.
Het paasverhaal vertelt ons het verhaal van de kruisiging en
wederopstanding van Jezus.
Op Witte Donderdag is Jezus op de Olijfberg en wordt hij
verraden door Judas.
Hierop wordt hij gearresteerd door soldaten die in dienst
waren van de hogepriester. De Joodse leiders wilden hem
ter dood veroordelen, maar dat mocht alleen de Romeinse
gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter
in het openbaar niet in te zien, waarom Jezus ter dood zou moeten worden veroordeeld.
De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat Jezus zich 'Koning der Joden'
noemde en dat dit al een veroordeling zou rechtvaardigen.
Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als hij moeilijkheden met de Romeinse keizer wilde
vermijden.

Hij kon nog maar één oplossing zien voor dit dilemma: het was traditie dat ter gelegenheid van het
joodse feest Pesach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen wie dat
zou zijn. Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, Barabbas, veronderstellend dat
het volk niet een moordenaar zou vrijlaten. Opgehitst door de leiders koos het volk echter voor
vrijlating van Barabbas in plaats van Jezus. Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het
kruis. Hij waste daarbij zijn handen 'in onschuld'. Jezus werd op vrijdag aan het kruis genageld,
waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het Pesach, stierf.
Door Jozef van Arimathea wordt Jezus begraven, in een graf dicht bij Golgotha.
Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen
naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen.
Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertellen hen
dat Jezus is opgestaan…….
Pasen is het feest van hoop.
In deze verwarrende tijd hebben we hoop, liefde en
vreugde hard nodig.
Laten we dit jaar met Pasen aandacht hebben voor
elkaar, voor onze gezondheid en denken aan
de mensen die ziek geworden of herstellende zijn.
1 april!
Dat is wel een beetje raar…
Een kip met een biggetje en een lammetje in haar nest
(groep 2A)? Een vogeltje in een emmer? (groep 1)
Plakband op de stoel van de juf? Enzovoorts…
En op de dag van het paasfeest een toets in groep 5, 6, 7 en
8? De leerkrachten gaven aan dat de toets nog belangrijk
was voor de oudergesprekken. De leerlingen zijn geconcentreerd aan het werk gegaan. Maar.. bij
de vragen tik met je potlood drie keer op de tafel en sta op en loop een rondje om je tafel kregen
de kinderen argwaan. Grapje… 1 april!
Corona.
Nogmaals wil ik u attenderen op het volgende:
- Bij verkoudheid blijven de leerlingen thuis!
Als zij 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen ze weer naar school.
- Als u of één van de huisgenoten Corona gerelateerde klachten
heeft, vraag ik u om een test te laten uitvoeren.
Zolang de testuitslag nog niet bekend is blijven alle gezinsleden thuis!
Bij een positieve testuitslag volgt bron-en contactonderzoek door de GGD. Iedereen in uw
huishouden blijft thuis.
Bij een negatieve testuitslag hoeven u en uw huisgenoten niet meer thuis te blijven, tenzij zij zelf
klachten krijgen, dan moeten ook zij zich laten testen. Ook u hoeft niet meer thuis te blijven en
mag weer doen wat u normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande
klachten verergeren na de testafname, dan moet u thuisblijven en opnieuw een coronatest laten
afnemen.
Het is belangrijk dat het hele huishouden de regels volgt.
Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken en de kinderen op school elkaar of
de leerkrachten besmetten. Met elkaar kunnen we er (misschien) voor zorgen dat de school open
blijft!

Beste ouders,
Afgelopen donderdag, 1 april, hadden de kinderen de Paasviering op
school. Hierbij hoorde natuurlijk de paaslunch.
Vanwege de Coronamaatregelen kon de paaslunch niet op de
gebruikelijke manier plaatsvinden (zelf broodjes smeren, etc).
Dus heeft de Paascommissie een leuk alternatief bedacht zodat er
toch een gezellige paaslunch kon plaatsvinden.
Voor elk kind was er een lunch-tasje gevuld met een verse croissant, krentenbol, banaan en een
pakje drinken.
Uiteraard mocht het chocolade-ei niet ontbreken!
Dit betekent dat het gebudgetteerde deel van de ouderbijdrage voor de Pasen is benut. Wij hopen
u op deze manier een goede inzage te geven van de uitgaven die er van uw ouderbijdrage gedaan
worden.
Mocht u vragen hebben kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de voorzitter(s) van de
Oudervereniging.
(Quendoline (groep 4), Eva (groep 6 en 4))

Ik wens u een fijn paasweekend toe. Lilian Schuurman

