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Agenda 
 

06-04 11.45 uur – 12.30 uur Inloopmoment ouders 

08-04  Palmpasenviering 

13-04  Paasviering 

14-04 Hele dag Studiedag – kinderen vrij 

15-04  Goede vrijdag - vrij 

18-04  Tweede Paasdag - vrij 

20-04  Afname eindtoets groep 8 

21-04  Afname eindtoets groep 8 

21-04 19.30 uur OR vergadering 

22-04 Hele dag  Koningsspelen 

25-04  Start meivakantie 

09-05 08.30 uur Eerste dag school na de meivakantie 

13-05  Spelletjesmiddag 

26-05 en 27-05  Hemelvaart - vrij 

 

 

Meivakantie en Hemelvaart 

Per abuis zijn er een aantal vakantiedagen of vrije dagen niet opgenomen in de jaarplanning voor 

ouders. Wij hebben meivakantie van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei. De dag na 

Hemelvaart (27 mei) zijn de kinderen ook vrij.  

 

Inloopmoment voor ouders 

Woensdag 6 april is er een inloopmoment voor de ouders. Om 11.45 uur bent u van harte welkom 

om met uw kind de les mee te doen. 

Het is al even geleden dat dit soort momenten doorgang konden vinden. Misschien dat het allemaal 

niet vlekkeloos zal verlopen, maar wij zijn blij dat wij u weer kunnen ontvangen en zo een kijkje in de 

stamgroep kunnen geven. 

 

Palmpasen  

Op 5 april gaan wij in de groepen palmpaasstokken versieren. De kinderen van de bovenbouw 

helpen de jongere kinderen hierbij. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 brengen een palmpaasstok 

mee. 
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Op 8 april 's middags lopen we een rondje om de school met onze palmpaasstok. Ook hier worden 

de jongere kinderen geholpen door de oudere kinderen. Op het einde van het rondje wacht de 

kinderen een leuke verrassing, bedacht en begeleidt door ouders van de ouderraad. 

  

Pasen  

Op 13 april vieren wij pasen op school. De dag start met een viering. Deze viering komt uit 

Trefwoord, onze methode voor  katechese. Het thema van de viering is een nieuw begin. 

Tegen het einde van de ochtend hebben we met elkaar een gezellige High tea. Het is de bedoeling 

dat iedereen daar iets voor meebrengt. Denk dan aan kleine hapjes voor een stuk of 8 à 10 

kinderen, samen hebben we dan al heel wat lekkers namelijk. 

U vindt de intekenlijsten hiervoor vanaf 4 april op de deur van de lokalen. 

 

Aanwezigheid ouders tijdens de vieringen 

Na de meivakantie zullen wij weer ouders ontvangen tijdens de vieringen op vrijdagmiddag. Omdat 

wij sinds de uitbraak van Corona twee stamgroepen zijn gegroeid en daardoor meer optredens 

hebben tijdens een viering, zullen wij de vieringen wel anders invullen. In de volgende Page zult u 

hier meer informatie over krijgen. 

 

Veiligheidsmeting kinderen 

In de maand januari hebben de kinderen uit de Prinsenplaneet, de Sterrenregen, de Maneschijn en 

de Melkweg een veiligheidsmeting ingevuld. In deze vragenlijst staan vragen over het welbevinden 

van de kinderen zelf. Hoe voelen zij zich op school? Wordt er naar ze geluisterd? Worden zaken als 

pesten aangepakt?  

Hieronder vindt u de samenvatting van deze meting. Het moge duidelijk zijn dat wij hier heel blij mee 

zijn en zeker ook trots zijn op het resultaat.  
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Ede Doet 

Samen met de Vuursteen hebben wij wel een nieuw initiatief aangemaakt voor deze ronde Ede 

Doet. Dit initiatief wacht echter nog steeds op goedkeuring. Toch kunt u uw bon inleveren op school. 

De waarde van de bon kunnen wij namelijk op ons account zetten. Het totaalbedrag is dan later te 

gebruiken om de verstopplekken voor de kinderen te realiseren.   

In de gang staat een speciale brievenus voor de bonnen van Ede Doet. 
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