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14 april: paasviering,
groep 1 t/m 4 om 12.00
vrij
15 april: goede vrijdag:
alle leerlingen vrij
18 april: 2e paasdag:
alle leerlingen vrij
22 april: studiedag
groep 1 en 2
25 april t/m 6 mei:
meivakantie, alle
leerlingen vrij

Ondertussen op de Joris
We maken ons op voor het
paasfeest. De ‘Goede week’, de
week voor Pasen, start met
palmzondag. De kinderen van de
onderbouw hebben daarom
deze week een palmpaasstok
versierd. De betekenis van de
stok en deze dagen is uiteraard
in de groepen aan de orde
gekomen.
Een aantal stokken is naar Pieters Blokland gebracht, zo houden wij ook
het contact met de ouderen in deze periode.
Komende donderdag vieren we het
paasfeest op school. Dit doen we
allemaal samen in de hal; we
vertellen het paasverhaal, we zingen
liedjes, luisteren naar gedichten en
verschillende kinderen hebben
wensen voorbereid. In elke groep
genieten we ook nog van een heerlijk
paasontbijt. Fijn dat u daar ook weer
aan mee wilt helpen!
We hebben helaas ook weer gemerkt dat corona nog onder ons is. Ik
moest er zelf aan geloven en twee collega’s ook. Met inzet van
verschillende mensen hebben we een gedeelte weten op te vangen,
maar het lerarentekort blijft helaas voor uitdagingen zorgen.
Afgelopen maandag zou er ook een nieuwe onderwijsassistente voor 2
dagen per week starten. Zij heeft op het laatste moment toch besloten
van de baan af te zien. Op dit moment zijn we al in gesprek met een
vervanger. Gelukkig is onderwijsassistent Mitchel inmiddels wel
begonnen. Hij is er op woensdag en vrijdag. Mitchel doet naast deze baan
ook de PABO en hij is dus ook onderwijskundig goed onderlegd.

Samen op een leuke manier
lezen
Veel ouders willen hun kind wat extra ondersteunen bij het lezen.
Daarom hierbij nog een tip: de webinar ‘samen op een leuke manier
oefenen met lezen’ is op woensdag 25 mei te volgen. De webinar kan
thuis online gevolgd worden en is bedoeld voor ouders, leerkrachten,
leesconsulenten en logopedisten.
Meer informatie op https://leesadvies.nl/aanbod/webinar
Inschrijven kan via info@leesadvies.nl voor €10,- p.p.

Avondvierdaagse
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen weer meelopen met de
avondvierdaagse. Misschien heeft u de brief al via uw kind gezien? Zo
niet, dan vindt u de brief in de bijlage.

Schoolvoetbal

Op vrijdag 25 maart hebben wij met de meiden van groep 7 meegedaan
aan het schoolvoetbaltoernooi bij vv Hoogland. De week ervoor hebben
we training gehad van Jasper (vader Julia) en Mark (vader Menthe) dat
was heel leuk en we hebben veel geleerd. We hebben leren overspelen
en op doel geschoten.

Op vrijdag zijn we na school met zijn allen naar VV Hoogland gefietst. We
hebben 5 wedstrijden gespeeld. Helaas hebben we 4 wedstrijden
verloren en 1 gelijk gespeeld. Na afloop hebben we met zijn allen in de
kantine een patatje gegeten.
Het was een ontzettend gezellige en warme middag. Volgend jaar doen
we weer mee en gaan we van te voren nog meer trainen, zodat we
kunnen winnen!
Julia, Menthe, Fien, Hedwig, Josefien, Noor, Anna, Charlotte, Juul (groep
7) en Felien (groep 8)

Uitnodiging vanuit de parochie
Kindervieringen rond Pasen
St. Martinuskerk Hoogland
Palmpasen
Zondag 10 april is er om 9.00 uur een Palmpasen
viering in de St. Martinuskerk. We lopen met onze
versierde Palmpasen stokken door de kerk en luisteren
daarna naar het verhaal.
Kom je ook? Neem je dan je versierde Palmpasen stok
mee?

De liedjes worden gezongen door het Sint
Martinus Jeugdkoor. Aan het eind van de
viering is er koffie en limonade achter in de
kerk.
Gezellig als je er bij bent! Tot zondag in de St.
Martinuskerk!

Eerste Paasdag
Komen jullie ook naar de St. Martinus kerk op zondag 17 april?
Om 9.00 uur is er een familieviering. We gaan luisteren naar het
paasverhaal en zingen samen liedjes met het Sint Martinus Jeugdkoor.
Na afloop van de viering is er limonade
en koffie achterin de kerk en mogen de
kinderen paaseieren gaan zoeken in de
tuin van de pastorie.
We zien je graag eerste Paasdag!

Activiteiten ABC
ABC Kruiskamp-Koppel organiseert in de meivakantie weer leuke
activiteiten: een denderende donderdag en drie dagen vol met
natuuravontuur. In de bijlagen meer informatie!

