Pasen!
‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor
morgen.’ Een prachtig Paaslied wat al
tientallen jaren oud is, maar ons wel
kan bemoedigen als we het moeilijk
hebben of ons verdrietig voelen. Het
Paasfeest betekent dat Jezus is
opgestaan uit de dood. En precies in
deze tijd laat de natuur ons dat volop
zien. De knoppen staan op springen,
de eerste voorjaarsbloemen zien we al
langs de kant van de weg. De zomer
komt eraan!
Met de kinderen zullen we dit
Paasfeest vieren in de klas en
uiteraard zullen we hiervan iets delen
via de digitale kanalen. Het lied sluit af
met deze woorden: ‘Hij heeft de
toekomst en het leven is het leven
waard omdat Hij leeft.’ Mooie en fijne
Paasdagen toegewenst met uw
kinderen!

Lestijdenmodel
Zoals u weet is er
binnen de
Onderwijsgroep GAVE
een werkgroep die kijkt naar het
lestijdenmodel voor de GAVE-scholen.
De conclusie van de werkgroep is dat
wij willen gaan werken met een
lestijdenmodel waarbij geen
overblijven meer nodig is. Het rooster
van voor corona komt daarmee te
vervallen. Het huidige rooster zal dus
het definitieve rooster worden.
Actie Woord & Daad
In de vorige maand hebben alle
ouders/verzorgers van
Onderwijsgroep GAVE meegedaan
met het goede doel van Woord en
Daad. Voor drinkwaterproject hebben
we samen €5.126,62 opgehaald. Wij
willen u hiervan vriendelijke
bedanken. De collecte van Biddag
wordt hierbij ook nog opgeteld.
IEP-toets
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april
wordt de Eindtoets in groep 8
afgenomen. Net als vorig jaar
gebruiken we ook dit jaar de IEP-toets.
IEP schrijft op hun website: “Wij
geloven dat leren helpt om te worden

Datum

Activiteit

Donderdag 1 april

Paasviering in de klas (alleen met kinderen)

Vrijdag 2 april

VRIJ • Goede Vrijdag

Maandag 5 april

VRIJ • 2e Paasdag

Woensdag 7 april

CJG op school

Maandag 19 april

’s Middags VRIJ • Studiemiddag Team

Di 20 en Wo 21 april

Eindtoets groep 8

Vrijdag 23 april

Koningsspelen

Week 17

Groep 1 tot 4 = week VRIJ

wie je bent.” Goede toetsen laten zien
waar je nu staat en wat je voor je
eigen ambities en wensen nodig hebt.
Ze zijn een springplank voor verdere
groei. En daarnaast mogen toetsen
vooral ook leuk zijn om te maken.

Koffie & Inspiratie
Afgelopen donderdag 18 maart
hebben wij een filmpje met u gedeeld
over Mediawijsheid. U heeft ook een
enquête ingevuld. Deze uitkomsten
worden besproken in de hal van
school tijdens de bijeenkomst op
donderdag 24 juni.
Agenda Koffie & Inspiratie
Deel 1 Video 18 maart •
https://youtu.be/QnK-CEq7hFA
DEEL 2 op school • Donderdag 24 juni

