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Trefwoord 

Thema: Liefhebben 

Liefhebben kan zich op verschillende manieren laten zien. Welke manieren dat zijn, ontdekken de 

kinderen volgende week. 

In de Bijbelverhalen spelen Maria en Tomas een belangrijke rol. Maria toont haar liefde voor Jezus 

door hem, zelfs na zijn sterven, aandacht te geven. Voor Tomas is het de fysieke nabijheid van Jezus 

die hij nodig heeft om verder te kunnen. 

 

Regel van de week 

Ook de volgende wee besteden we extra aandacht aan: 

 

We houden onze handen en voeten bij onszelf. 
 

Pasen 

De Paasvieringen waren vandaag in de eigen groep. Hiervoor was een 

PowerPoint gemaakt met bijdragen van alle groepen. Zo zijn we toch samen verbonden. Ook hebben 

de kinderen genoten van een feestelijke lunch. Het was een feestelijk gezicht. 

Morgen en maandag hebben we vrij. We wensen iedereen fijne Paasdagen.  

 

De Wegwijzer – “Schooliebag” 

Normaal gesproken zou dinsdag 6 april onze Open Dag zijn geweest. Helaas is dat dit jaar niet 

mogelijk. Op zo’n dag hopen we ook altijd een aantal ouders met kinderen van drie jaar te 

ontmoeten. Voor deze groep hebben we een alternatief bedacht: de Wegwijzer-Schooliebag.  

Dat is een fraai versierd tasje met allerlei leuke dingen voor jonge kinderen en hun ouders. Zo zitten 

er o.a. kleurplaten, potloodjes, een knutselwerkje, een folder en tegoed-bonnen (om mee te gymmen 

of spelen met groep 1) in.  

 

We vragen u, als ouders, deze tasjes gericht te geven aan gezinnen die wellicht belangstelling hebben 

voor ons kindcentrum; buren, vrienden of gezinnen in uw omgeving met een kind van 3 of bijna 3 

jaar. U kunt een Schooliebag ophalen bij school en doorgeven aan een “nieuw” gezin.  

De tasjes zijn vanaf 13 april beschikbaar.  Helpt u mee? 

 

Rapporten en online oudergesprekken (groep 1 t/m 7) 

Vandaag zijn de rapporten meegegeven. Afgelopen maandag zijn 

de tijden voor de online-oudergesprekken klaargezet. Veel ouders 

hebben al een tijdstip gereserveerd.  

 

Agenda 

2 – 5 april – Paasvakantie  

7 – 13 april – 10 -minutengesprekken (online)  

19-21 april – eindtoets groep 8 (Route 8)  

23 april – (alternatieve) Koningsspelen zonder koningsontbijt 

26 april – 7 mei – april/meivakantie 

11 mei – vergadering ouderraad 

12 – 13 mei – Hemelvaartsdag + vrijdag vrij 

19 mei – vergadering medezeggenschapsraad 

24 mei - Pinkstermaandag 

 

 

 


