Nr. 7 - april 2014

Agenda

Lijdenstijd

Do 10 april Verkeersrexamen gr. 7
Do 17 apr. Paasfeest in de klas
Vr. 18 apr Goede Vrijdag, vrij
20-21 apr Pasen, vrij
Vr 25 apr. Koningsspelen, 12 u vrij
26 apr-5 mei Meivakantie
Zo 27 apr. Willem Alexander jarig
6-9 mei: groepen 1-4 vrij
6 mei Luizencontrole in gr. 5-8
12 mei Luizencontrole in gr. 0-4

Een tijd om te juichen
Petrus komt
Verslagen
Zichzelf driemaal tegen
De discipelen zoeken
Van streek
Hun eigen weg
De Maria’s staan
Geschokt
Aan het kruis
Het volk kiest
Ontdaan
De kant van de macht
Pilatus ziet
Verbaasd
In Jezus een God
En wj
Wat ervaren wij?

Jezus kiest niet voor zichzelf
Maar uit zichzelf
Hij kiest de weg
Dwars door het duister
Baant er een tunnel
Van licht doorheen
Naar het Leven
Dat is niet
Om te schrikken
Dat is
Om te juichen!

Koningsontbijt en Koningsspelen
Het gaat weer gebeuren: op vrijdag 25 april hopen we met de hele school te
genieten van een ontbijt wat ons wordt aangeboden door de Jumbo. Daarna
maken we alle spieren los met de Kanga en daarna begint het spelcircuit met
heel veel onderdelen. Vorig jaar was u allemaal in feeststemming vanwege de
kroning van de koning, we hopen dat u nu net zo in feeststemming komt om
al die spelende kinderen. Dat we heel veel hulp nodig hebben had u allang
begrepen, want met 260 kinderen spelletjes doen vraagt veel begeleiding.
Gelukkig hebben we al aardig wat toezeggingen, maar het is nog niet rond.
Dus een oproep aan ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen, ooms en
tantes: kom helpen en we maken er voor de kinderen, maar ook voor onszelf
een mooie (hopelijk droge…) morgen van.

Passend Onderwijs
Als na de zomervakantie Passend Onderwijs echt van start gaat, wordt wel
verwacht dat u een beetje op de hoogte bent. Daarom is aan deze Nieuwsflits
een apart informatieblad toegevoegd met overzichtelijk, in één A4-tje, wat de
belangrijkste wijzigingen zijn.
Inmiddels is door het Samenwerkingsverband op onze school een onderzoek
geweest naar de voorbereiding op Passend Onderwijs. De conclusie is dat de
PWA heel goed is voorbereid en de zorg up-to-date. Het was fijn om dat van
een ander te horen.
In de praktijk zullen de kinderen niet veel merken van de nieuwe opzet van de
organisatie van de leerlingenzorg.

Schone haren
In de agenda hierboven ziet u de
luizencontrole
staan.
We
zijn
ontzettend blij met al die moeders
die dat komen doen. Alleen: al die
vlechten en die gel maken het knap
lastig. Daarom een vriendelijk maar
wel dringend verzoek: op 6 en 12 mei
met losse en schone haren naar
school

Schoolreis
We
gaven
de
kinderen
de
schoolreisbrief mee. Wilt u die goed
bewaren, want hierop staat alle
informatie over datum, doel, tijd en
betalen.

Middag vrij
Wel gepland maar vergeten op te
nemen
in
de
schoolgids:
op
donderdagmiddag 22 mei is onze
school dicht. Alle kinderen hebben
die middag vrij. Meesters en juffen
niet; die moeten dan naar school.

Humor
Na een leuke gymles komt Jente
thuis. Hij heeft iets nieuws geleerd.
Enthousiast roept hij; “Mam, ik heb
de hartslag gedaan!”

Groet van het PWA-team.
Tot de volgende Nieuwsflits
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