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Notter, 30 maart 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Komend weekend vieren wij het Paasfeest. Verderop leest u wat wij donderdag gaan doen.
Paasfeest is het feest van een nieuw begin. Wij krijgen van God een nieuwe kans. De dood heeft
niet het laatste woord, want de Zoon van God is opgestaan. Het thema deze week is: “Open je
ogen”. Door je ogen te openen zie je soms dingen die je nooit had durven hopen. Dat ontdekken
ook de vrouwen die bij het open graf komen en de mannen die op weg zijn naar Jeruzalem. Hij
opent hun ogen. Ook wij moeten onze ogen goed gebruiken om te zien wat er om ons heen
gebeurt. Kees Harte heeft daar mooie tips voor gegeven:
- Kruip niet weg als men je nodig heeft.
- Bloemen zijn om mooi te zijn, mensen om goed te zijn.
- Wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend zijn.
Lied van de week.
We zingen in elke groep liederen over Pasen.
Zending: € 36,25
Welkom.
Deze week is Benthe Stalenburg op school begonnen. Zij is zondag 4 jaar geworden en is het
zusje van Daan uit groep 2. Benthe; van harte welkom en heel veel plezier gewenst met je
klasgenootjes. Wij hopen dat je een fijne en leerzame periode mag kennen op onze school.
Denkboek 4 en 5 mei.
In groep 7/8 gebruiken we het Denkboek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Elk jaar krijgen
de leerlingen van de bovenbouw dit boekje. Het gaat dit jaar over de geschiedenis van de
oorlogen in alle delen van het Nederlands Koninkrijk. Het is de bedoeling dat kinderen
herdenken en vieren en meer leren over vrijheid en democratie. Een aantal thema’s worden
behandeld. Een vast onderdeel is Anne Frank.
Voortgangsgesprekken.
De rapporten zijn uitgedeeld en de meeste gesprekken zijn afgerond. Wij hopen dat u voldoende
geïnformeerd bent en mochten er nog vragen zijn blijven liggen, kunt u altijd contact opnemen
met de groepsleerkracht.
Paasviering.
Vandaag en/of morgen gaan we eieren verven. Alle leerlingen hebben een paar hard gekookte
eieren meegenomen. Deze worden donderdagmorgen na de pauze door de “Paashaas” verstopt.
Groep 5 t/m 8 wandelt naar het bos en de groepen 1 t/m 4 zoeken de eieren rond de school.
De paashaas verstopt ook voor elke groep een gouden en een zilveren ei. De vinder daarvan
krijgt een beloning. Daarnaast is er voor de leerling die de meeste eieren van zijn of haar groep
heeft gevonden ook een prijsje.
’s Middags houden wij in de klas de Paasviering. Groep 1A (de instroomgroep) mag ’s middags
ook naar school. De viering duurt tot 14.30 uur. Alle leerlingen zijn daarna vrij.
Koningsspelen.
De Koningsspelen worden anders gehouden dit jaar. Ook nu geen gezamenlijke spelen met de
scholen in Wierden. Wel willen we op vrijdag 23 april op school alternatieve spelletjes
organiseren. Over het hoe en wat hoort u nog van ons.
Vrij.
De leerlingen zijn donderdag om 14.30 uur vrij. Wij beginnen weer op woensdag 7 april.
Namens het team vriendelijke groeten en fijne Paasdagen,
G. A. Rosman.

