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Vooraf
Volgende week donderdag hopen
we in de klassen het Paasfeest te
vieren. Met Kerst zien we dat het
licht komt in de duisternis.
Johannes 1:5
Het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet in haar
macht gekregen.
Met Pasen breekt het licht definitief
door. Op Paasochtend toen het net
licht begon te worden stond Jezus
op uit het graf en werd de duisternis
definitief verdreven. Dat mogen we
ook in ons eigen leven ervaren:
Psalm 37:5
Vertrouw uw weg aan de Heere toe
en vertrouw op Hem: Hij zal het
doen. Hij zal uw gerechtigheid
tevoorschijn doen komen als het
morgenlicht, uw recht doen stralen
als de middagzon.

Nieuwe leerlingen
In groep 1a zijn weer 4 nieuwe
kinderen gestart: Jesse van de
Hudding (broertje van Julia en
Jasmijn), Luuk van de Bunt (broertje
van Jasmijn), Tim Mandersloot en
Ruben Jonker. Van harte welkom,
we wensen jullie een fijne tijd toe bij
ons op school!
Korfbalkanjers
U heeft de brief van de week al thuis
gehad, maar ook op deze plek willen
we onze trots nog even uitspreken:
Juf Gineke en juf Anouk hebben een
boek geschreven en geïllustreerd.
Alle kinderen van school krijgen de
mogelijkheid om als één van de
eersten het boek te kopen!
Donderdagmiddag 14 april hopen
we dit te vieren met een klein
boekenfeestje op school.

Afscheidsmusical groep 8
Dit jaar zal groep 8 weer als vanouds
een afscheidsmusical opvoeren in de
Essenburcht. Reserveer vast 5 juli in
uw agenda als u dit spektakel niet
wilt missen! U krijgt t.z.t meer
informatie over de tijden en de
kaartverkoop.
Schoolvoetbaltoernooi
Morgen is het zover: het
schoolvoetbaltoernooi! De kinderen
zijn al druk aan het oefenen en vol
verwachting kijken ze er naar uit.
Zal het lukken om de wisselbeker
te bemachtigen? We vinden het
natuurlijk leuk als u ons komt
aanmoedigen!
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vieren we de
verjaardag van de koning met de
Koningsspelen! De oudercommissie
is weer druk bezig geweest om alle
groepen een leuk programma te
bieden.
We beginnen de dag om 8.30 uur in
de klas met het Koningsontbijt.

Babynieuws
Er werden weer baby’s geboren de
afgelopen weken. Jurrian de Rooij
uit groep 2b heeft een babybroertje
gekregen. Hij heet Ruben.
Ook bij de familie van de Bunt werd
een broertje geboren. Jasmijn uit
groep 3 werd grote zus van Daan.
Beide families van harte
gefeliciteerd!

Wilt u uw kinderen helpen om er op
tijd te zijn?

- vrijdag 22 april –

Schooltijden
We merken wel dat veel kinderen
moeite hebben om op tijd op school
te komen. De schoolbel gaat om
08.25 uur, zodat we om 08.30 uur
echt de lessen kunnen beginnen.

Wilt u uw kind(eren) bord en
bestek meegeven?
Na het ontbijt gaan de groepen naar
de verschillende spelonderdelen die
zijn uitgezet.
Omdat we momenteel weinig
pleinruimte hebben, kunnen we

helaas geen publiek ontvangen. Dat
vinden we erg jammer, maar we
hebben alle ruimte nodig voor de
spelonderdelen. Voor de kinderen
zal het in ieder geval een feestelijke
morgen zijn!
Centrale Eindtoets groep 8
Het is bijna zover, de Centrale
Eindtoets wordt binnenkort
afgenomen in groep 8. De Centrale
Eindtoets zal plaatsvinden op
woensdagochtend 20 april en
donderdagochtend 21 april. We
verwachten de uitslag, met een
begeleidende brief, na de
meivakantie aan de kinderen mee
naar huis te kunnen geven.
We wensen de leerlingen in groep 8
veel succes bij het maken van de
toets!

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie 24 okt t/m 28 okt
Kerstvakantie
26 dec t/m 6 jan
Voorjaarsvakantie27 feb t/m 3 mrt
Paasvakantie
7 apr t/m 10 apr
Meivakantie
24 apr t/m 5 mei
Hemelvaart
18 t/m 19 mei
2e Pinksterdag 29 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 18 aug

Bijbeltekst

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 15
Deze week vieren we het Paasfeest
op school. We horen hoe Jezus
sterft aan het kruis, maar na drie
dagen weer opstaat uit de dood!

Entreetoets groep 7
In groep 7 wordt na de meivakantie
Week 16
de Entreetoets afgenomen. De
Het thema van deze week is
afname kost meerdere dagdelen.
opvolgen. Elia draag het stokje over
Door afname van de Entreetoets
aan Elisa.
krijgen we in beeld hoe kinderen
ervoor staan op het gebied van taal
Week 19
en rekenen. Zijn er onderdelen
Deze week worden de verhalen van
waarop leerlingen uitvallen, dan
Nehemia verteld. Nehemia wil graag
kunnen we daar in groep 8 nog extra de tempel in Jeruzalem herbouwen,
aandacht aan besteden. We
maar wordt steeds tegengewerkt.
verwachten dat we de uitslag van de Gelukkig staat God aan hun kant.
Entreetoets in juni binnenkrijgen. De
ouders en leerlingen van groep 7
worden dan uitgenodigd voor een
Agenda
gesprek op school. Samen met de
juf of meester wordt de score van
8 april
Schoolvoetbaltoernooi
de Entreetoets en de voorspelling
Voortgezet Onderwijs besproken.
14 april
Paasfeest in de klas
Veel succes jongens en meiden uit
14 april
Boekenfeestje
groep 7. Zet ‘m op!
15 – 18 april Vrij
Bruiloft juf Femke
Centrale Eindtoets
22 april is de grote dag voor juf
20 – 21 april
groep 8
Femke en Migiel. Zij hopen dan
22 april
Koningsspelen
elkaar het ja-woord te geven. De
groep van juf Femke (5/6) is ook
22 april
Bruiloft juf Femke
uitgenodigd. Zij zijn al druk bezig om
leuke verrassingen voor te bereiden 25 april -6
Meivakantie
mei
voor het bruidspaar. We wensen
hen een hele mooie dag toe en veel
geluk en zegen in hun huwelijk.

Verjaardagskalender
April
8
9
10
15
15
16
16
17
21
21
22
22
25
25
26
26
28
29
30
Mei
7
10
11

Robin van den Berg
Bernard Hardeman
Nienke Top
Saar Fraanje
Femke Zandsteeg
Ties Fraanje
Dyline Threels
Noor Maksouma
Twan Ansink
Reem Maksouma
Guusje Top
Juf Elma
Manuel Minekus
Emmelyn de Vries
Mats van den Brink
Thijs Veldhuizen
Anne van Essen
Elize van den Brink
Rens van Huigenbos

8a
2a
5a
4a
1a
1a
6a
2b
3a
6a
2b

Melle Brom
Jolinde van Middendorp
Sjors de Jong

2a
5b/ 6b
8a

7a
1a
6a
5a
3a
3a
6a

