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PERSONELE INFORMATIE
In de groep 2-3 kregen de leerlingen vorige week beschuit met muisjes. Daphne Trost is in
verwachting. Daphne zal zoals het er nu naar uitziet na de zomervakantie met zwangersschapsverlof
gaan.

VRIJE DAGEN GROEP 1 T/M 8
Op Goede Vrijdag 3 april en maandag 6 april (2e Paasdag) zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m
8 vrij.
Dinsdag 7 april zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij.
Vrijdag 24 april start om 13.00 uur de meivakantie. Maandag 11 mei worden alle leerlingen weer
om 08.30 uur op school verwacht.

EINDTIJD KONINGSSPELEN 24 APRIL OM 13.00 UUR
De eindtijd van de Koningsspelen op vrijdag 24 april is 13.00 uur!! Dit in tegenstelling tot de
genoemde tijd op de jaarkalender.

SPONSORLOOP VERPLAATST NAAR SEPTEMBER 2015
Op de jaarkalender kunt u lezen dat we aansluitend op de Koningsspelen de sponsorloop houden. Na
overleg met het team en de oudervereniging hebben we besloten om de sponsorloop te verplaatsen
naar september 2015. De belangrijkste reden is dat het voor de jongere kinderen te vermoeidend is om
na de Koningsspelen een sponsorloop te lopen. We willen natuurlijk niet dat er daardoor ongelukjes
gebeuren.
En……de leerlingen uit groep 8 hebben een primeur. Wij willen hen graag uitnodigen om in
september ook mee te lopen.

PAASVIERING DONDERDAG 2 APRIL
Donderdag 2 april starten we met een Paasontbijt in alle groepen. Wilt u uw kind een bord, beker en
bestek meegeven? Voor het ontbijt zelf is alles geregeld.
De lessen godsdienst/levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan deze periode over het onderwerp
‘wit’. Wit heeft een heel eigen sfeer en gevoel. Denk maar eens aan een ongerept sneeuwlandschap of
aan schone, witte kleren. Wit roept het gevoel van nieuw, een nieuw begin, hoop en helderheid op. En
ook iets van voorzichtigheid, stilte en inkeer.

In allerlei culturen en tradities, vroeger en nu, geeft wit uitdrukking aan een heel speciaal gevoel.
Met kinderen verkennen we deze weken allerlei verhalen en gebruiken uit al die godsdiensten en
culturen. Het optimistische gevoel van wit gaat zo misschien ook iets voor henzelf betekenen. Het zou
fijn zijn als ze zelf ook voelen dat je altijd een nieuw begin kunt hebben, dat er altijd nieuwe kansen
zijn.
Dat is ook wat we vieren met Pasen. Het Paasverhaal vertelt ons dat Jezus opstond uit de dood en een
nieuw begin maakte. Hoe moeilijk dat ook te begrijpen is, die optimistische boodschap vieren we
graag!
Aansluitend bij het project willen we tijdens de Paasviering, op Witte Donderdag, allemaal witte
kleding dragen. Bijvoorbeeld een spijkerbroek met een wit T-shirt.
Wij wensen u allen een vrolijk Paasfeest!

SCHOOLVOETBALTOERNOOI: 8 EN 15 APRIL
Op woensdagmiddag 8 april gaan leerlingen van groep 8 de school vertegenwoordigen tijdens de
voorrondes van het schoolvoetbaltoernooi. Op deze dag speelt ons jongensteam. Als zij door gaan naar
de finaleronde spelen zij deze op woensdagmiddag 15 april. Ons meisjesteam heeft haar
voetbaltoernooi ook op woensdag 15 april. U komt toch ook aanmoedigen op het sportpark Geinoord
en Vreeswijk. Wij wensen de deelnemende teams veel succes en hopen op veel toeschouwers.
Het wedstrijdprogramma staat op www.nieuwegeinschoolvoetbal.nl .
Alle speelsters/spelers hebben inmiddels een brief ontvangen met voor hen belangrijke informatie.

BEZOEK DE KOM GROEPEN 5 OP DINSDAG 14 APRIL
Op dinsdag 14 april gaan de groepen 5 naar De Kom. Zij hebben een project gedaan over het
symfonieorkest en hebben al kennis gemaakt met diverse instrumenten. Nu gaan zij als afsluiting het
concert 'De Tovenaarsleerling' bijwonen, gespeeld door een echt symfonieorkest.

KONINGSDAG VRIJDAG 24 APRIL
Op vrijdag 24 april vieren we met de hele school Koningsdag. De dag zal starten om 8:30 uur met
een gezamenlijk ontbijt in de hal. Dit wordt geheel verzorgd. De hele ochtend zal in het teken staan
van sport en spel, dus trek sportieve kleding aan. Om 12:00 uur zullen we de ochtend afsluiten met
heerlijke pannenkoeken. Wie zou voor ons pannenkoeken willen bakken? De intekenlijst hiervoor
komt op de deur van de klassen te hangen. Om 13:00 uur zal deze ochtend eindigen en start de
vakantie. We zien alle leerlingen graag weer terug op maandag 11 mei.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7: 16 EN 20 APRIL
De leerlingen van de groepen 7 hebben op donderdag 16 april hun theorie-examen. Daarna volgt op
maandag 20 april het praktisch verkeersexamen.
Voor dit examen is het van belang dat uw kind op een goede fiets rijdt. Om ons ervan te verzekeren
dat dit het geval is, vindt er op woensdag 8 april een fietskeuring plaats. Ouders van de leerlingen in
groep 7 zijn in een aparte brief hierover geïnformeerd. We zijn nog op zoek naar ouders die ons tijdens
het praktisch verkeerexamen willen helpen. Aanmelden kan bij de leerkrachten van groep 7.
Wij wensen de leerlingen met beide examens veel succes.

BELANGRIJKE DATA
2 april
3 en 6 april
7 april
8 april
8 april
15 april
16 april
20 april
24 april
25 april t/m 10 mei

Paasviering
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag: Alle
leerlingen vrij
Onderbouwvrije dag: leerlingen van de groepen 1
t/m 4 vrij
Fietskeuring groep 7
Schoolvoetbal groep 8 jongens
Schoolvoetbal groep 8 meisjes en evt. jongens
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Praktisch verkeersexamen groep 7
Koningsspelen. Eindtijd 13.00 uur!!!
Tulpvakantie: alle leerlingen vrij

