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Beste Joke,

Kreet van de week

Goede Vrijdag en Pasen
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Deze week mochten we met alle kinderen stilstaan bij Goede Vrijdag: het lijden en sterven
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van Jezus. Wat een geschenk dat Hij zijn leven voor ons wilde geven, dat Hij onze zonden en
schuld op zich wilde nemen.

We mochten vervolgens ook stilstaan bij Pasen en vieren dat Jezus leeft! Dat Hij de dood
heeft overwonnen en uit het graf is opgestaan.

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Morgen en maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen, aanstaande
dinsdagmorgen worden alle kinderen weer om 8.30 uur op school verwacht.

Wij wensen iedereen een gezegend Pasen toe!
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Betaaldag schoolreizen
Volgende week woensdag, 24 april, is de eerste betaaldag voor de schoolreizen, op
maandag 3 juni is er een tweede betaaldag. U mag zelf kiezen van welke betaaldag u
gebruikt maakt.

Wilt u uw kind het geld gepast in een enveloppe, met naam en groep erop, meegeven
naar school? In het schema hieronder kunt u de bedragen voor de schoolreizen en het kamp
zien.

GROEP

BESTEMMING

PRIJS

0d

Kinderboerderij Dondertman Holten

€ 9,00

0 en 1

Met Bello naar de Borkeld en de Poppe

€ 10,00

2

Giga Konijnenhol, Beerze

€ 17,00

3

Flierefluiter Raalte

€ 21,50

4

Apenheul Apeldoorn

€ 24,50

5

De Waarbeek Hengelo

€ 20,00

6

Openluchtmuseum Arnhem

€ 25,00

7

Avonturenpark Hellendoorn

€ 16,00

8

Kamp Lemele

€ 57,50
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Deze week hebben we te horen gekregen dat we de sporthal tot aan de zomervakantie
niet kunnen gebruiken. Het hele dak van de sporthal moet vernieuwd worden.

We hadden al besloten om de gymlessen, met wat aanpassingen, zoveel mogelijk buiten
te geven. Dit zal nu een langere periode worden. Naar alle waarschijnlijkheid komen er
mobiele omkleedunits te staan bij de sporthal, zodat omkleden voor een gymles wel
mogelijk wordt.

Koningsspelen
Volgende week vrijdag organiseren de scholen van PCPO de Koningsspelen. Ook onze
school doet hier aan mee. Zoals het er nu naar uitziet belooft het prachtig weer te worden.
Het is misschien verstandig om uw kind(eren) deze dag met wat zonnebrandcrème in te
smeren.

Voor de kinderen uit de groepen 0 t/m 2 is er 's ochtends een sport- en spelprogramma op
het plein van locatie 'De Stroekeld'.

Voor kinderen uit de groepen 3 en 4 is er 's ochtends een vossenjacht in de wijk, waarbij
ze allerlei kleurrijke figuren tegen kunnen komen.

De kinderen van de groepen 5 en 6 worden 's ochtends sportief uitgedaagd op het
sportveld naast sporthal De Stroekeld.

Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 is er van 9.00 - 14.00 uur een sportief programma
samengesteld op sportpark De Koerbelt.

Publiek is deze dag van harte welkom!

Schoolfotograaf
De kinderen hebben vandaag een inlogkaart van de schoolfotograaf mee naar huis
gekregen. Met de inlog op deze kaart kunt u de portretfoto's van uw eigen kind zien en
de groepsfoto van de groep waarin uw kind zit.

U kunt zelf beslissen of u wel of geen schoolfoto's afneemt. Het bestellen en betalen van de
schoolfoto's loopt via de website van Backx Positief, als school hebben wij hier verder geen
rol in.
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Kalender
19 april

Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij

21 en 22 april

Pasen, kinderen zijn vrij

24 april

Betaaldag 1 schoolreizen

26 april

Koningsspelen

29 april – 3 mei

Meivakantie

6 mei

Hoofdluiscontrole

13 – 15 mei

15 – 17 mei

20 – 22 mei

22 – 24 mei
30 en 31 mei

Kamp groep 8a
Kinderen groep 0d en 0/1a zijn vrij
Kamp groep 8d
Kinderen groep 1/2d en 1/2e zijn vrij
Kamp groep 8b
Kinderen groep 0/1b en 0/1c zijn vrij
Kamp groep 8c
Kinderen groep 2a en 2b zijn vrij
Hemelvaartsdag en vrije dag
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