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Kalender
Datum Activiteit
vrijdag 2 april Goede Vrijdag (vrije dag)
maandag 4 april Tweede Paasdag (vrije dag)
6 - 9 april Rapportgesprekken (digitaal)
20 april Kinderen zijn om 14.00 uur vrij in verband met (digitale)

bijeenkomst team

Lied van de week
OTH 199 Jezus alleen

Bijbelverhalen
Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24
Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd
uit hun eigen land. Ze leefden in ballingschap
in Babel. Maar op een dag verandert dat: De
Perzische koning Cyrus verslaat de
Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten
toestemming om terug te gaan naar hun land,
waar ze de tempel in Jeruzalem weer kunnen
opbouwen.

Rapporten en contactmomenten
De rapporten zijn op woensdag 31 maart
meegegeven aan de kinderen. De
rapportgesprekken voor de leerlingen van
groep 1 t/m 7 zullen gehouden worden in de
week van 6 - 9 april. Deze gesprekken zullen
digitaal gevoerd worden. U ontvangt een
uitnodiging van de leerkracht.

Actie voor KiKa
Het wordt licht!
Dit is het thema van de bijbelverhalen die wij
nu, tijdens de Veertigdagentijd, in de klassen
vertellen. God belooft dat het altijd weer licht
wordt, zelfs na de donkerste nacht.

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) probeert
ook licht te brengen bij kinderen die door een
moeilijke, donkere periode gaan. Wij willen dit
initiatief graag ondersteunen en hopen dat
jullie ons hierbij willen helpen. Tot en met
woensdag 7 april mogen alle kinderen lege
flessen inzamelen op school. Deze lege
flessen zullen wij
weer inleveren en
met deze opbrengst
hopen wij KiKA
financieel te kunnen
steunen in het mooie
werk dat zij doen.
Alvast bedankt voor
jullie hulp!

Vanuit de MR
De MR-leden hebben een jaarverslag gemaakt
van 2020. Dit jaarverslag is op te vragen bij de
voorzitter van de MR: Juffrouw Leonie Colijn
leonie.colijn@estroming.eu In overleg met de
MR is ook besloten de informatieavond over
schooltijden te verplaatsen naar begin volgend
schooljaar. We willen deze avond graag fysiek
houden en de verwachting is dat dit niet voor
de zomervakantie kan plaatsvinden. Na deze
informatieavond zal er een peiling onder
ouders en leerkrachten worden uitgezet.
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Vakantierooster schooljaar 2021/2022
Het bijgevoegde vakantierooster is ook terug
te lezen op de website van onze school. Over
de vrije dagen/dagdelen wordt u in de nieuwe
schoolgids geïnformeerd. Deze schoolgids
verschijnt bij de start van het nieuwe
schooljaar.

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022

Goede Vrijdag en
Pasen

15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022

Pinksteren 06-06-2022 t/m 06-06-2022

Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022

Groep 1/2/3
Het is volop lente bij ons in de groep. We
hebben met elkaar paasmandjes gemaakt en
maandagmiddag kwam de mama van Bregje
met 2 lammetjes op het achterplein. We
hebben ze geaaid, een lekker flesje melk
gegeven en met ze gekroeld.In de klas is er
inmiddels ook een eierboer komen wonen. We
hebben eierdozen van 4-6-10-12-15 en 18
stuks. We oefenen het tellen hiermee en ook
het splitsen van 10.

Feest bij Britt…..
ze heeft een
broertje gekregen.
Hij heet Max. Ook
papa en mama
van harte
gefeliciteerd. We
hebben met de
groep een mooie
slinger voor Max
gemaakt.

Groep 4/5
Vanmorgen hebben we het
Paasfeest gevierd.
We zijn begonnen met de
Paasviering van Kind op
maandag ‘Het wordt licht’.
De rode draad van de
viering werd gevormd door
vier filmpjes. De filmpjes
gingen over meneer Jaap,
die graag bij de televisie wil. Hij wil op televisie
iets vertellen dat hij echt zeker weet, maar dat
valt nog niet mee. Na pogingen als weerman,
verkeers deskundige en econoom besluit hij
uiteindelijk elke dag op televisie te gaan
vertellen dat het morgen weer licht wordt.
Dat raakt aan wat we met Pasen vieren. God
belooft dat het altijd weer licht wordt – zelfs na
de donkerste nacht.
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