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Prikbord 5 maart 2020
Agenda

Vrijdag 6 maart
Zaterdag 7 maart
Vrijdag 13 maart
Dinsdag 17 maart
Donderdag 19 maart
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 27 maart
Vrijdag 3 april
Maandag 6 april
Woensdag 8 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april
Zaterdag 11 april
Maandag 13 april
Woensdag 15 april
Donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Vrijdag 17 april
Week van 20 april

09.30 – 11.00 uur
Zonder ouders

Ouders welkom
Ouders welkom,
vertrek 14.00 uur
10.30-11.30 uur
Zonder ouders
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
09.30 - 11.00 uur
Leerlingen vrij
Groep 6,7 en 8 14.00
uur uit
Groep 4 en 5 12.30
uur uit
Groep 1,2 3,6, 7 en 8
0m 14.00 uur uit
In deze week

Speelgoedmiddag
Juf Karin jarig
Veegploeg
Landenviering
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Poetsmiddag leerlingen
Poëzieviering
Palmpasenoptocht
Contactvertrouwenspersoon
Paasviering
Studiedag team
Goede vrijdag
Veegploeg KDS
2e Paasdag
Eindtoets groep 8
Sportolympiade gr. 6, 7 en 8
Junior Olympiade gr. 4 en 5
Sport-/Speldag gr. 1, 2 en 3
Oudergesprekken (verplicht)

Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei is er meivakantie

Sportdag KDS
Zoals u heeft kunnen lezen op de jaarkalender, staat op vrijdag 24 april onze
sportdag ingepland. Deze komt te vervallen, want....
We zijn dit jaar ingeloot om mee te doen aan de Sportolympiade van de
Gemeente Ede. We vinden dit ontzettend leuk!
Op donderdag 16 april is de olympiade voor groep 6-7-8 van 9.00 uur - 14.00
uur aan de sportvelden van de Peppelensteeg.
De groepen 1-5 zijn deze dag gewoon op school tot 15.00 uur
Op vrijdag 17 april is de junior olympiade voor groep 4-5 van 8.30 uur - 12.30
uur aan de sportvelden van de Peppelensteeg.
De groepen 6-7-8 zijn deze dag gewoon op school tot 14.00 uur (continurooster)
Voor groep 1-2-3 organiseren wij op vrijdag 17 april een sport/speldag op school
tot 14.00 uur (continurooster) en sluiten wij aan bij de landelijke Koningsspelen.
Ook de groepen 6-7-8 zullen hier gedeeltelijk bij aansluiten.
Over de invulling van alle dagen zullen wij u op een later moment informeren.
We willen vast aangeven dat we voor de sport/speldag van groep 1-3 ouderhulp
nodig hebben voor het begeleiden van groepjes kinderen. Denkt u hier vast over
na of u wilt en kunt helpen? U kunt zich opgeven bij meester Werner, juf Natasja
of juf Lisette.
Het gaat om het begeleiden van een groepje kinderen tijdens verschillende
spelletjes tussen 8.45 uur en 11.30 uur. Opgeven kan via de mail of mondeling.

De sportcommissie

Nieuwe homepage

Sinds deze week is de nieuwe homepage van de KDS in de lucht.
Hij is nog niet helemaal volledig en er moeten nog standaard foto’s veranderd
worden en sommige kopjes moeten nog gevuld.
De site is nu een stuk moderner qua uitstraling en onderdelen zijn makkelijker te
vinden.
U kunt een kijkje nemen op https://www.koningdavidschool-skovv.nl/

Gezocht joggingbroeken
De TSO zoekt joggingbroeken vanaf maat 116.
Inleveren kan bij meester Werner

Reminder ouderbijdrage OR

Al enkele ouders hebben de ouderbijdrage voor dit jaar al voldaan, dank
hiervoor!
Om activiteiten zoals schoolreisje en andere activiteiten ook dit jaar goed te
organiseren doen we graag een beroep op een vrijwillige bijdrage!
Helaas wachten we nog op enkele bijdragen, wij kijken uit naar uw betaling!

Reminder bijdrage TSO
Wij willen iedereen bedanken voor het betalen de TSO bijdrage voor dit
schooljaar. Vandaag zijn er nog een aantal reminders per mail verstuurd.

Gezonde traktaties

Jarig zijn is feest en daar hoort wat ons betreft zeker een
feestelijke traktatie bij. Wel zien we graag dat de traktaties
klein gehouden worden en niet te calorierijk zijn. Een
poppetje gemaakt van spekjes met een dropjojo als hoed
en een zure mat als sjaal ziet er hartstikke leuk uit, maar
is natuurlijk een enorme suikerbom.
Meer geschikt vinden wij:
- Groente en fruit in een leuk jasje
- Kleine porties van producten die niet te veel calorieën
bevatten, zoals een rozijndoosje, een
handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een
minirolletje of zakje met kleine
(suikervrije) snoepjes of dropjes.
Inspiratie voor vrolijke, verantwoorde traktaties vind je
op www.voedingscentrum.nl/trakteren,
www.gezondtrakteren.nl en op www.pinterest.com

Van de Parochie
Gezinszondag
Op zondag 8 maart is het weer Gezinszondag. Dit is de tweede zondag van de
vastentijd. We gaan het er met elkaar over hebben wat dat eigenlijk betekent.
Hoe kun je daar zelf aan meedoen? Is dat alleen in de kerk of kun je thuis ook
vasten? En wat heb je daar voor nodig?

We gaan om 10.30 aan het begin van de viering naar de Franciscuszaal en
blijven daar de hele viering. Aan het eind drinken we met iedereen uit de kerk
koffie, thee of limonade. Dan kun je aan hen mooi vertellen wat we allemaal
gedaan hebben. Jij komt toch ook?

Palmpasenstokken versieren
Zaterdagochtend 4 april van 11 uur tot 12 uur gaan we
weer Palmpasenstokken versieren in de Franciscuszaal van
de Antoniuskerk. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Neem
een of twee kale Palmpasenstokken met punt mee om te
versieren. We vinden het prettig als je als ouder blijft om
mee te helpen, maar het is niet verplicht. Bij jongere
kinderen tot ongeveer 5 jaar is het wel handig als je blijft.
Aanmelden via kinderactiviteitenkatholiekede@gmail.com en
Ceciliz20@hotmail.com. Dit kan uiterlijk tot donderdag 2 april.

Palmpasenviering
Op zondag 5 april om 10.30 mag je je versierde Palmpasenstokken meenemen
naar de gezinsviering in de Antoniuskerk. Als je een extra stok hebt, mag je
deze in de kerk achterlaten. Deze worden geschonken aan de bewoners van Sint
Barbara.
We luisteren naar het verhaal hoe Jezus als een koning Jeruzalem binnenging en
wat de Palmpasenstok nu eigenlijk betekent. Het kinderkoor ‘Sing to God’ zingt
natuurlijk weer mee. Zo maken we er met elkaar een mooie intocht van! Jij
komt toch ook?

