uitnodigen omdat we anders niet op
een verantwoordelijke wijze in de kerk
passen. Er zitten 110 kinderen op
school en we hebben plek voor 220
mensen.
Paasviering
Dinsdagavond 12 april (18.30 – 19.15
uur) vieren we met elkaar het
Paasfeest in een kerkdienst met alle
kinderen. Pasen heeft alles te maken
met ons jaarthema ‘Blijdschap’. Jezus
is opgestaan uit de dood en zo mogen
wij ook geloven dat we bij God mogen
zijn als we sterven. De discipelen
waren ook bij elkaar voelden zich
verdrietig omdat Jezus was gestorven
aan het kruis. Als Jezus zichzelf
plotseling laat zien kunnen de
discipelen hun ogen van blijdschap
niet geloven. Jezus eet een gebakken
vis en een honingraat.
Alle kinderen gaan aan de slag met
een uitnodiging en deze ontvangt u de
komende periode. Houdt u
dinsdagavond 12 april vrij in uw
agenda? We komen bij elkaar in
kerkgebouw De Hoeksteen. U bent
hierbij van harte uitgenodigd. We
kunnen per kind 1 ouder/verzorger

Digitaal leren • 7 herkenbare vragen
over media en opvoeden beantwoord
In veel jonge gezinnen wordt volop
gebruikgemaakt van media. Veel
ouders worstelen met de
mediaopvoeding van hun jonge kind.
Bekijk daarom deze tips en
betrouwbare adviezen, aan de hand
van zeven herkenbare opvoedvragen
over bijvoorbeeld schermtijd en
veiligheid.
Download hier de antwoorden op
bovenstaande 7 vragen.
Open week
De Open Week wordt ieder schooljaar
georganiseerd in het voor- en najaar.
Op deze wijze betrekken we ouders bij
ons prachtige werk in de klas. Waar de
ouders 15 minuten welkom zijn tijdens
de Open Inloop, daar zijn ze tijdens de

Datum

Activiteit

Maandag 4 april

Start De Vreedzame School Blok 6

Woensdag 6 april

CJG op school • Alle kinderen om 11.45 VRIJ

Donderdag 7 april

Open week • Zie tekst in deze nieuwsbrief

Maandag 11 april

Open week • Zie tekst in deze nieuwsbrief

Dinsdag 12 april

Paasviering in de kerk

Vrijdag 15 april

VRIJ = Paasvakantie

Maandag 18 april

VRIJ = Paasvakantie

Wo 20 en do 21 april

Eindtoets IEP groep 8

Vrijdag 22 april

Gebedsgroep + Koningsspelen

Meivakantie

Woensdag 27 april tot vrijdag 6 mei

Open Week welkom voor een uur
tijdens een bepaalde les.
De Open Week wordt georganiseerd
op donderdag 7 april en maandag 11
april. De komende dagen ontvangt u
van onze collega’s een uitnodiging om
u in te schrijven voor een les.
Uiteraard wordt uw komst enorm
gewaardeerd door uw kinderen. Van
harte welkom!
Koningsdag • Avond-4-daagse •
Korfbal • Schoolreizen
Gelukkig gaan de fijne activiteiten de
komende weken weer van start na
enkele jaren corona. Het zorgt voor
(ver)binding tussen de ouders en
kinderen. U wordt voor de
verschillende onderdelen uitgenodigd
via de mail/parro.
Eindtoets groep 8
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
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.

