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Van de directie
Palmpasen
Komend weekend wordt in de kerk het feest van Palmpasen
gevierd.
Woensdag maken we met 13 kinderen van de school
Palmpasen stokken, die tijdens de viering zaterdagavond
gezegend zullen worden. Daarna worden de stokken gebracht
bij mensen uit de parochie, die het fijn vinden dat er aan hen
gedacht wordt.
Vastenactie
De leerlingenraad gaat komende week nogmaals langs de
groepen om de vastenactie nog een keer onder de aandacht te
brengen. Natuurlijk is het fijn wanneer er nog wat geld
opgehaald wordt maar het accent zal ook komen te liggen op
de inspanning die je kunt doen voor een ander.
Het is fijn als papa of mama geld aan je geven dat je in het
vastendoosje kunt doen. Maar in de vastentijd is het extra
mooi als je het zelf hebt 'verdiend' met een karweitje dat je
voor een ander hebt gedaan.
Gevonden voorwerpen
De afgelopen weken zijn er weer veel gevonden voorwerpen
binnengekomen. Is uw kind iets kwijtgeraakt, kijkt u gerust
even in de doos die in de teamkamer staat. Volgende week zal
meester Daniël de gevonden voorwerpen nog een keer
uitstallen in de aula. De overgebleven spullen gaan daarna
naar een goed doel.

Ria van der Horst
Directeur

Activiteiten Wijkcentrum De Kroon

In De Kroon worden weer veel activiteiten georganiseerd
waaronder ook voor kinderen:
woensdag 10 april: kinderbingo
woensdag 17 april: knutselen
woensdag 24 april: kinderactiviteiten
woensdag 8 mei: knutselen
woensdag 15 mei: kinderbingo
Het complete overzicht en verdere informatie vindt u op de
posters in de hallen van de school.

Koffie automaat te koop
Door de aanschaf van een nieuwe
automaat hebben we een koffie
automaat te koop.
Heeft u interesse, neem dan even
contact op met juf Ria

Vrijdag 12 april gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. De
groepen 1-2 gaan naar Ballorig in Gouda. Groep 3 t/m 7 gaan
naar Duinrell in Wassenaar.

Kamp groep 8

De kinderen vertrekken vanaf de Zuidplas en moeten daar
ook weer opgehaald worden.
Let op: gewijzigde ophaaltijd voor de groepen 1-2: 14.30
uur!!

De tijden zijn:
Groep 1-2: Aanwezig om 8.45 uur, verzamelen bij de
leerkracht op het plein voor de Zuidplas ingang. Om ong.
14.30 uur zijn deze groepen weer terug bij de Zuidplas
Belangrijk:
De kinderen hoeven geen tas met lunch, 10-uurtje, drinken of
snoep mee. Voor alles is gezorgd! Geef uw kind luchtige ( tshirt) en makkelijke kleding (legging/joggingbroek) en sokken
aan!
Groep 3 t/m 7: Aanwezig om 8.45 uur, verzamelen bij de
leerkracht op het plein voor de Zuidplas ingang. Om ong.
16.00 uur zijn deze groepen weer terug bij de Zuidplas.
De kinderen mogen een 10-uurtje, voldoende drinken(pakjes),
lunch en beperkt snoep meenemen in een rugzak. Ze mogen
geen geld meenemen.
We rekenen op een hele fijne schoolreis!!

Het was een gezellige kamp week!

Agenda

Gefeliciteerd
10 april

10 april: 11.00 uur groepen 1-2 gaan naar de voorstelling

Jesse

groep 7

Liam

groep 1-2 Blauw

Liza

groep 1-2 Geel

12 april: schoolreis

Thijn

groep 6

13 april: 19.00 uur Palmpasen viering in de Katholieke kerk.

Dex

groep 1-2 Blauw

15 april: 19.30 uur ouderavond voor groep 5

11 april

Duncan

1-2 Rood

12 april

Jolein

1-2 Rood

15 april

Niek

1-2 Blauw

Kleppen en klompen in de Kroon.

Aanmelden kan vanaf 10 april t/m 16 april met uitzondering
van vrijdag 12 april.
Vanaf 8.20 uur t/m 8.30 uur in de aula.
Verdere informatie kunt u vinden in de bijlage.

