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Voorwoord
De bloembollen komen uit de grond, de eerste blaadjes zie je alweer aan de bomen.
Allemaal tekenen dat het voorjaar weer is begonnen. Wat is de natuur toch mooi. En
wat kunnen we genieten van de eerste zonnige dagen!
In de klas zijn we begonnen met de verhalen van Pasen. Op 18 april vieren we dit in
alle klassen. We mogen met elkaar gedenken dat Jezus voor ons is gestorven, maar
ook uit de dood weer is opgestaan. Wat een mooie boodschap!!! Het onderstaand
lied geeft het beide heel mooi weer.
Weet je dat de lente komt
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Welkom/geboorte
In groep 0/1 zijn Lotte, Olivier, Selah en Ruud in de klas gekomen. Nu jullie ook 4
jaar zijn mag je gezellig elke dag naar school.
In groep 3 is Dayani bij ons op school gekomen. Allemaal heel veel plezier gewenst!
Bij juf de Vries is op 12 maart een zoon geboren, Siebe Joas. Op het kaartje staat de
mooie tekst “Ik heb je in Mijn handpalmen gegrift”. Wat een wonder, het ontvangen
van een baby en dan mogen weten dat God jullie kind niet vergeet. We wensen de
juf, haar man en kinderen Gods zegen toe bij de opvoeding van Siebe.
Juf v/d Berg is inmiddels geopereerd aan haar kaak. Het gaat iedere dag weer een
stukje beter met haar. Na de meivakantie hoopt ze weer te komen werken.
Juf van Hemert heeft tot de meivakantie zorgverlof opgenomen om voor haar
dochter Tess te zorgen. Tess is geopereerd aan mastoïditis en heeft de komende
periode nog antibiotica via een infuus. Juf van Hemert heeft wel weer een aantal

directietaken opgepakt. Juf van Dongen en juf ’t Hoen werken tot de meivakantie
samen in groep 4.
Molenwaard Actief
Dinsdagmiddag 2 april is er een naschoolse activiteit van Molenwaard Actief, Mario
Kart, voor de groepen 3 t/m 8. Zie bijgevoegde flyer.
Op dinsdag 9 april is er voor de groepen 3 t/m 8 opa’s en oma’s gym. De kinderen
mogen hun opa en/of oma meenemen om samen aan de slag te gaan met
beweegspelletjes. Kan je opa of oma niet, dan mag je ook een oom, tante, papa,
mama, buurman of kennis meenemen. Uw kind heeft hierover een brief met
opgavestrookje ontvangen.
Groep 5 heeft de afgelopen weken 2x een workshop gehad, vlakken vullen met
Mondriaan. Dit was erg leuk!
Oproep voor nieuwe moeders/vaders voor de gebedsgroep
We zijn op zoek naar moeders of vaders die met ons mee willen bidden.
De gebedsgroep komt iedere donderdag bij elkaar, vaak bij Esther van Muijlwijk,
maar soms ook bij anderen thuis. Iedereen is welkom vanaf 8:30 uur! Mooi om de
leerlingen, leerkrachten en bestuur van de school in gebed op te dragen aan onze
Vader in de Hemel.
Hartelijke groet, Flooranne Alting
Koningsdag
De koningsspelen zijn dit jaar al op 12 april. Dit is zo ver voor Koningsdag dat we
besloten hebben om dit jaar niet mee te doen. De drukte van het project ligt net
achter ons en de voorbereidingen voor Pasen zijn ook al weer in volle gang. Volgend
jaar willen we gewoon weer meedoen.
In het dorp is de Oranjevereniging weer van alles aan het organiseren. Ook voor de
kinderen uit het dorp. In de bijlage treft u alle info namens de Oranjevereniging.
Techniekwedstrijd
Groep 8 heeft meegedaan met de techniekwedstrijd
snelle boot. Aan deze wedstrijd deden wel 20
basisscholen uit de regio mee. Onze school heeft de
snelste boot gemaakt en daarmee de wedstrijd
gewonnen. Wat een fantastisch resultaat!!!
Schoolreis/ouderbijdrage
Op dinsdag 21 mei gaan we met de groep 3 t/m 8 op schoolreisje. We gaan naar het
Archeon in Alphen aan de Rijn. U ontvangt hier later nog een brief over. De
afgelopen jaren gingen we steeds om het jaar op schoolreisje. Het andere jaar was
er een excursie in het kader van het project. Dit jaar hebben we wel een project
maar hebben we met het team en de MR besloten om toch weer ieder jaar op
schoolreisje te gaan. Het is voor de kinderen altijd een erg leuke dag, dit willen we
ze niet onthouden.
Omdat we op schoolreisje gaan betaalt u deze periode geen ouderbijdrage, maar de
kosten van het schoolreisje, €25,-. U krijgt van ons nog te horen wanneer er betaald
moet zijn.
Voor de groepen 1 en 2 betaalt u wel ouderbijdrage. U krijgt nog een mail wanneer
de ouderbijdrage betaald moet zijn.

School op Seef/verkeersexamen
Het school op Seef label hebben we in ontvangst genomen
tijdens 1 van de seeflessen. Hartelijk dank voor de inzet van
alle ouders en leerkrachten die hier een bijdrage aan hebben
geleverd.
Groep 7 doet op 4 april mee met het verkeersexamen.
Project
Het project is in volle gang. In alle klassen zie je mooie dingen ontstaan, vliegtuigen,
een restaurant, kunstwerken enzovoort. Allerlei beroepen worden uitgebeeld. Het
resultaat kunt u 4 april op de kijkavond komen bewonderen. De kijkavond is van
18.30 t/m 20.30 uur. Iedereen is welkom, vaders/moeders, opa’s/oma’s,
tante/oom, buurman/vrouw enz. In de bijlage zit nog een uitnodiging die u door kan
sturen.
P.s. tijdens de kijkavond kunt u stroopwafels kopen voor Daan zijn werkvakantie in
Oeganda.
Kamp
Groep 8 gaat van 8 t/m 10 mei op kamp naar Loon op Zand. De organisatie is in
handen van meester Gouman, meester Boer, Carin van de Burgt, Andre van Es,
Marleen de Heus, Max Geeratz en Angelique Struik. Er is door hen al een hoop werk
verzet en het belooft een heel leuk kamp te worden. Alvast hartelijk dank voor jullie
inzet!
EHBO examen
Groep 8 heeft op dinsdag 2 april het theorie
examen EHBO en op woensdag 3 april het
praktijkgedeelte. Heel veel succes!
Kwink
Elke week werken we met de lessen van Kwink.
De kinderen leren op speelse wijze hun sociale
vaardigheden. In de bijlage de ouderbrief van de
afgelopen en komende lessen.
Agenda
Dinsdag 2 april
Dinsdag 2 april en woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Donderdag 4 april
Dinsdag 9 april
Dinsdag 16 april t/m donderdag 18 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 5 mei
Woensdag 8 mei t/m vrijdag 10 mei

Mario Kart, Molenwaard actief
EHBO examen groep 8
Kijkavond project
Verkeersexamen groep 7
Gymles met opa’s en oma’s
Eindtoets groep 8
Paasviering in de klassen
Paas- / meivakantie
Kamp groep 8

Nieuws uit groep 7
Groep 7 is druk bezig met het project dat in het teken staat van beroepen. In onze
klas werken we met het beroep van architect. We werken aan gebouwen van
bouwmeesters uit het verleden, we kregen een architect op bezoek en we werken
aan een nieuwbouwwijk met huizen die we zelf ontworpen hebben.

Er wordt fanatiek geplakt, gesneden, geknipt en geschilderd!
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