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April/Mei
Lied van de maand mei: Lied 371;
Onze Vader (Marcel Zimmer)
15 april
MR-vergadering
16 en 17
IEP-toets groep 8
april
18 april
Paasviering
18 april
Oudermail
19 april
Goede Vrijdag
19 april
Meivakantie
t/m 3 mei
8 mei
Open inloop, luizencontrole en
groep 3: excursie Paleis het Loo
10 mei
Groep 6, 6/7 en 7 excursie en
Berghjournaal
12 mei
Moederdag

Kind op Maandag
15 t/m 19 april 2019
Jezus leeft!
Voor Maria Magdalena, en de andere leerlingen van Jezus, lijkt het leven stil te staan na de dood
van jezus maar ze merken dat hun leven verder gaat met God, evenals het leven van jezus zelf.
Want Jezus leeft!
De kinderen ontdekken dat uit de dood nieuw leven kan groeien en dat dat ook gebeurt met Pasen.
23 t/m 26 april 2019
Jezus komt terug
Tomas kan niet geloven dat jezus is opgestaan. Hij wil Jezus eerst met eigen ogen zien. Dan
verschijnt Jezus nog een keer en Tomas mag zijn wonden zien en aanraken. Later ontmoeten de
vrienden Jezus weer, als ze gaan vissen.
De kinderen horen dat Jezus verschillende keren terugkomt bij zijn leerlingen, zodat zij allemaal
kunnen zien en geloven dat hij is opgestaan.

6 t/m 10 mei 2019
Ik help je wel
Ruth helpt haar schoonmoeder Noömi door met haar mee terug te gaan naar Bethlehem. In
Bethlehem helpt Boaz Ruth door te zeggen dat ze korenaren mag rapen op zijn land.
De kinderen horen deze week dat Ruth helpt en ook zelf geholpen wordt. De kinderen ontdekken dat
je je minder alleen voelt als je hulp krijgt.

Weer even onder de aandacht
Spelen op het schoolplein na schooltijd
Het mooie weer komt er weer aan en dat is fijn buiten spelen! Het is leuk en gezellig dat er na
schooltijd nog zoveel kinderen op het schoolplein blijven spelen. We willen u en uw kind(eren) er
ook op wijzen dat wij een kindcentrum zijn. Dat betekent dat er na schooltijd ook gespeeld wordt
door de kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). De afspraken die wij als
school tijdens de schooluren hanteren, gelden dus ook na de reguliere lestijden. Dus: geen eten en
drinken op het plein en als kanjers met elkaar omgaan.
Als iedereen zich hieraan houdt, is iedereen na schooltijd welkom op het schoolplein. Voor de BSOkinderen is er toezicht. Dat geldt niet voor de andere kinderen die op het plein spelen. Zij vallen
onder de verantwoordelijkheid van u als ouder(s). Als uw kind na schooltijd wel eens op het plein
komt spelen, wilt u dit dan met hem / haar bespreken?
Gebruik speeltoestellen bij het uitgaan van de school
Om voor iedereen de veiligheid tijdens het uitgaan van de school goed te kunnen waarborgen, is
afgesproken dat er om 12.30 uur en om 14.30 uur niet op de speeltoestellen gespeeld mag worden.
Dit heeft te maken met het feit dat de leerkrachten verantwoordelijk zijn totdat alle kinderen van
het schoolplein af zijn. U begrijpt dat het op deze tijdstippen spitsuur is en dat het bijna onmogelijk
is om toezicht te houden op alle kinderen. Wij willen u vragen om hier samen met ons op toe te zien
zodat we hier samen één lijn in trekken. Wij danken u alvast voor de medewerking aangaande beide
afspraken!

Wijziging personele bezetting VSO en BSO
Van 11 april tot de meivakantie gaat Désirée Petter op vakantie. Zij zal als volgt vervangen worden:
VSO:
de kinderen van de VSO worden op maandag- en dinsdagmorgen opgevangen door juf Mariëtte. Op
donderdag zal juf Lize de opvang verzorgen.
BSO:
Angèlica van der Horst zal de BSO voor haar rekening nemen. Op dinsdag doet zij dat samen met
Martijn Top.
Individuele leerlingbegeleiding:
Onze onderwijsassistente, Marieke Kuiper, zal de uren van de individuele leerlingbegeleiding
overnemen zodat ook dit opgevangen is.
Heeft u vragen, kunt u bij de genoemde collega’s of bij de waarnemend directeur van de school,
Mirthe Top, terecht.

Koningsspelen/sportdag
Dit jaar organiseren wij geen Koningsspelen. De reden daarvoor is dat op 18 april de laatste
schooldag voor de meivakantie is. Dit is Witte Donderdag en dan vindt onze Paasviering plaats.
Dat zou betekenen dat we voor de Koningsspelen zouden moeten uitwijken naar een datum die
eerder in april valt. Dat maakt echter ook de periode naar de officiële Koningsdag langer en daar

ging onze voorkeur niet naar uit. Maar omdat we sporten en bewegen wél heel
belangrijk vinden én omdat een sportdag ontzettend leuk en gezellig is, hebben we
ervoor gekozen om deze in mei te gaan organiseren! Meer informatie volgt t.z.t.
maar u kunt 17 mei alvast in uw agenda noteren voor onze “Kindcentrum Van Den
Berghsportdag!”

Crush-kids
Voor de ouders van groep 6 is er een bijlage van muziekvereniging Crescendo. Deze
vindt u door de andere link aan te klikken.

Nieuws van de sport- en spelbus

