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Geachte ouders, verzorgers,
We hebben er verlangend naar uitgekeken, maar nu is het dan toch werkelijk lente! Krokusjes en
narcissen verdringen zich in het gras en ook bepaalde struiken beginnen al te bloeien. Misschien krijgt
u wel zoveel lentekriebels dat u zich aanmeldt voor het werken in de schooltuintjes op locatie
Uitterweert. Meer informatie daarover vindt u in deze INFO. Wilt u bovendien nog even extra
aandacht besteden aan de vraag die Sherida in deze INFO stelt in het belang van War Child?
Wij wensen u mooie momenten in het kader van het Paasfeest en een prettig, lenteachtig
Paasweekend!
Vormsel a.s. zaterdag in Groessen
Op zaterdagavond 27 maart gaan er ook van onze school weer kinderen gevormd worden. De viering
vindt plaats in de St. Andreaskerk te Groessen. Het vormsel wordt dit jaar toegediend door vicaris J.
Pauw. De viering begint om 18.00 uur. Er is voor een andere tijd gekozen zodat de vormelingen en
hun familie en vrienden dan langer van een leuke avond kunnen genieten. We wensen alle
vormelingen, maar in het bijzonder natuurlijk Roona, Niek, Evie, Sherida, Damian, Saskia, Rik,
Wouter, Peter een hele goede viering toe en een fijne avond.
Werkgroep Kind en Liturgie
Zondag 28 maart is er om 10.00 uur een gezinsviering in de St. Werenfriduskerk die in het teken staat
van Palmpasen. Kinderen die mee willen doen mogen hun versierde palmpaasstok meenemen. Vanaf
9.40 uur (zomertijd!) wordt er verzameld in het parochiehuis naast de kerk. Op zaterdag 3 april om
19.00 uur is er een gezinsviering rondom het Paasfeest. De werkgroep nodigt ouders en kinderen ook
hiervoor van harte uit.
Paasviering
Dit jaar staat de Paasviering op De Brug in het teken van het thema “Bevrijding”. In de bijbel zijn veel
verhalen te vinden waarin het begrip bevrijding een grote rol speelt. Jezus geeft immers het goede
voorbeeld door op te komen voor de zwakkeren in de samenleving en hen op deze wijze te bevrijden
uit hun benarde positie. Ook wij mensen willen leren op de bres te springen voor degenen die
kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld honger of onderdrukking. Gedurende de Paasviering op donderdag 1
april vertellen wij aan elkaar op welke manier wij anderen kunnen helpen uit hun kwetsbare positie te
komen. Voor de onderbouw wordt hierbij gebruik gemaakt van het mooie prentenboek Elga en de
kikkers.
Aansluitend kunnen we allemaal genieten van de Paasmaaltijd die de activiteitencommissie voor ons
bereidt. De kinderen hoeven zelf dus geen lunchpakket mee te nemen voor tussen de middag. Wel is
het de bedoeling dat alle kinderen van locatie Uitterweert een eigen bord en beker (met naam erop!)
meebrengen. Om 14.00 uur is de school uit en begint het Paasweekend.
Afscheid van juf Tiny
Juf Tiny heeft na heel wat wikken en wegen besloten met ingang van het komend schooljaar met FPU
te gaan. Geen makkelijke beslissing, want juf Tiny is erg aan “haar” kinderen gehecht en omgekeerd
is dat natuurlijk ook zo.
Later in het jaar zullen wij u informeren op welke manier wij van juf Tiny afscheid zullen nemen.
Tevredenheidsonderzoeken
Na Pasen beginnen we met de tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen uit de groepen
5 t/m 8. Het is voor ons als school namelijk heel belangrijk om te weten wat de school al goed doet,
maar vooral ook wat (nog) beter kan. Voor deze onderzoeken hebben wij van alle ouders e-mailadressen nodig. Wanneer u deze nog niet heeft doorgegeven, vragen wij u dringend dit zo snel
mogelijk te doen bij de leerkracht bij wie uw (oudste) kind in de klas zit.
Verdere informatie over de tevredenheidsonderzoeken volgt direct na Pasen.

Werken aan het speelleerlandschap op de Uitterweert
Nu de lente is begonnen, is het ook weer tijd om in onze schooltuintjes te werken. We zijn hiervoor
nog steeds op zoek naar een paar ouders, een opa of oma die een uurtje in de week de kinderen
hierbij willen helpen. Dit mag eenmaal in de week, maar kan ook eenmaal in de twee of drie weken
zijn. Als u hiermee wilt helpen dan kunt u dit doorgeven aan juf Carin.
Ook willen we weer een zaterdagochtend aan ons speelleerlandschap werken. Op die ochtend willen
we de grootste snoei- en onderhoudklussen op ons terrein aanpakken. Wanneer u ons op zaterdag 17
april van 9.00 uur tot 13.00 uur wilt helpen, dan kunt u onderstaand strookje invullen en inleveren bij
de groepsleerkracht. We hopen op een grote opkomst want vele handen maken licht werk!
Oude mobieltjes inleveren voor War Child
Ik, Sherida Willemsen uit groep 8, heb een actie georganiseerd voor War Child. Ik doe dit, omdat ik
kinderen belangrijk vind. Zij hebben de toekomst in handen. Door oude mobieltjes te verzamelen voor
War Child kunnen heel veel kinderen geholpen worden om van kindsoldaten weer een kind te
“maken”. War Child doet dat door deze kinderen workshops te laten doen. Daar gaan ze bezig met
respect voor elkaar te krijgen en andere dingen. Voor die workshops hebben ze natuurlijk veel geld
nodig. Daarom kan je tot woensdag 31 maart je mobieltjes inleveren in groep 8 locatie Heilweg. Je
moet dit natuurlijk wel even overleggen met je ouders. Ik zorg dan dat de mobieltjes bij War Child
komen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Spelletjesmiddag
Op 30 maart wordt er weer een gezellige spelletjesmiddag op de Paepestraat gehouden. De kinderen
van groep 1 t/m 3 kunnen hiervoor hun eigen spelletjes van thuis meenemen.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Deze week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We luisteren naar elkaar”.
De week na Pasen werken we aan “In de klas en overal, zachtjes praten overal“.
Agenda
31 maart
29 en 30 maart
30 maart
1 april
2 t/m 5 april
9 april
12 april
13 april

einde Vastenactie “Heitje voor een karweitje”
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
fietscontrole groep 7
Paasmaaltijd; alle kinderen na 14.00 uur vrij
Paasweekend
volgende INFO
extra ouderavond rond leerlingenzorg
start 4de MI-thema “Water”

Schoolstraat
locatie Paepestraat
30 maart
1 april
9 april

spelletjesmiddag groep 1 t/m 3
Verjaardag mevrouw Ria
verjaardag juf Tiny

Uitterweert
8 april
17 april

halviering groep 1/2 van 13.45 tot 14.30 uur
werken aan het speelleerlandschap

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAAG INVULLEN EN MEEGEVEN AAN UW KIND!
De vader/ moeder van…………………………………………………………………..
wil zaterdag 17 april komen helpen bij het onderhoud van het speelleerlandschap op locatie
Uitterweert.

