
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Week 15 (11 april t/m 15 april): Nieuw leven  
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven 
zelf vernieuwd kan worden. 
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en dood 
van Jezus; paasmorgen (Lucas 19 en 20; 22 t/m 24). 
Week 16 (18 april t/m 24 april): Weet je het zeker?  
Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de 

bereidheid te zoeken. 
Bijbel: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van Tomas en de andere 
leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20). 
 
 
Tuin/Klusdag: Vrijdagmiddag 13 mei hopen wij samen met vele ouders een tuin/ 
klusmiddag op school te houden. Op het plein kan gesnoeid worden, in de school en 
buitenom kan er gepoetst worden, etc. Voor het hapje en het drankje gaat natuurlijk 
gezorgd worden. We hopen op een gezellige middag met (groot-) ouders en kinderen! Als u 
kunt en wilt komen vragen wij u dit even door te geven via masactiviteiten@ckcdrenthe.nl  
 
 

11-04 Olivia  gr.3     18-04 Sunniva gr.6B 
11-04 Valerio  gr.4     18-04 Guus  gr.6B 
11-04 Thomas gr.1/2C    18-04 Olivier  gr.4 
12-04 Sam  gr.3     20-04 Lilija  gr.7 
12-04 Koen  gr.1/2B 
13-04 Robin  gr.6A 
13-04 Reijmer gr.3        
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08-04 Techniek tastbaar (groep 7 & 8) 
13-04 Spreker bij WOII monument (groep 7) 
13-04 Schoolvoetbal (groepen 7 & 8) 
14-04 Paasviering 
15-04 t/m 18-04 Paasweekend 
19-04 Boekpraatjes podcast opnemen (gr.6) 
20-04 t/m 22-04 Cito eindtoets groepen 8 
22-04 Koningsspelen  
Alvast voor in de agenda:13-05 Tuin/klusdag! 

 

mailto:masactiviteiten@ckcdrenthe.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_uMSNkqfgAhWvxIUKHcMjAxgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.notenbalk-zwijndrecht.nl/ag-26470-7-112503/agenda/hugo_jarig.html&psig=AOvVaw0THltIlM0ME6VaeJncI-0x&ust=1549543635613321


 
Paasviering: We kunnen dit jaar weer Pasen vieren op school! Dit doen we met een 
paasontbijt. Maar we doen het anders dan voorgaande jaren. 
 
Iedereen maakt een paasontbijt! 
Elk kind maakt een ontbijt voor een klasgenoot en stopt dit in 
een versierde (schoenen)doos. De kleuters en groep 3 nemen 
voor zichzelf een ontbijt mee. De kinderen krijgen vandaag een 
briefje mee waarop staat voor wie ze een paasontbijt mogen 
maken en of er bijzonderheden zijn in het dieet. In iedere doos zitten in ieder geval:  

- 2 bolletjes/boterhammen (met los beleg erbij) 
- 1 ei 
- 1 speciaal paasbroodje (suikerbrood/paasbrood/matze) 
- 1 paaseitje 

 
De versierde paasontbijt doos moet worden meegenomen op donderdag 14 april, dan 
kunnen we dan gezellig met elkaar ontbijten. 
 
We hopen op een leuke paasviering. 
 
Het team en de ouderraad van de MAS 
 
PS. Mocht dit voor u problemen geven, dan kunt u contact opnemen met Marlise 
(mensoalting@ckcdrenthe.nl) of Anna (a.bosma@ckcdrenthe.nl) 
Dan zoekende we naar een passende oplossing. 
  
Schooltijden: We hebben het al eerder benoemd, één van de schooldoelen dit jaar is het 
kiezen van onze schooltijden voor de komende jaren. Het team en de kinderen hebben hun 
mening al gegeven, nu is het aan de ouders!! We zijn heel benieuwd waar uw voorkeur naar 
uitgaat. Samen met deze ZendMASter ontvangt u een brief met daarin de link voor de peiling 
waarin u uw voorkeur kunt aangeven.  
 

Koningsspelen op de MAS: Op vrijdag 22 april vieren we Koningsdag 
op de MAS. Dat gaan we doen door in de ochtend buiten spelletjes te 
spelen en het koningslied te zingen en daarop te dansen in onze eigen 
groep. 
 

De kinderen van groep 1 t/m 6 mogen in een sportieve outfit op school komen passend bij 
het weer! 
Groep 7 gaat onder begeleiding van meester Bjorn op deze dag een eigen programma 
volgen. Zij krijgen daar nog informatie over. 
Groep 8 heeft op deze dag nog Cito toetsen. 
 
De ouderraad zorgt voor alle groepen, inclusief de peuters, voor iets lekkers te eten/ drinken 
en aan het eind van de ochtend worden de kinderen getrakteerd op een ijsje. U kunt naar 
eigen inzicht uw kind(eren) een fruittas meegeven. 
We zijn heel blij dat er zich een aantal hulpouders hebben opgegeven om de spelletjes 
buiten te begeleiden. Zij ontvangen binnenkort via hun kind informatie (op papier) over wat 
er van hun verwacht wordt. 
 
Juf Ilona en juf Titia 
 



 

 
 



 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 


