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Pasen 
Vorige week is er door alle groepen 
aandacht besteed aan de viering van 
Pasen. Zo was er in elke groep een 
belegde Matze voor de kinderen die dit 
wilden en werd er door de peuters een 
heuse paasdans gedaan! 
In aanloop naar Pasen is het paasverhaal 
door leerlingen uit de groepen 7 en 8 
voorgelezen en opgenomen. Deze filmpjes 
werden in de klassen vertoond tijdens de 
paasviering. Op de dependance werd een 
wedstrijd Paaseieren-zoeken gehouden. In 
het ontdeklokaal hadden juf Ascha en juf 
Tineke 12 keer 130 eieren verstopt. Iedere 
groep kreeg 5 minuten de tijd om zoveel 
mogelijk paaseitjes te zoeken. Iedereen 
deed enorm zijn best met zoeken; onder 
de tafels, tussen boeken, op de kasten. 
Alle kinderen genoten enorm en deden 
hun uiterste best om alle 130 paaseitjes te 
vinden. Er was één groep, die alle 130 
eieren heeft gevonden, groep 8c.  
 

 
 

Avond4daagse IJsselmonde  
De Avond4daagse van 
IJsselmonde gaat dit 
jaar niet door, maar er 
wordt wel een mooi 
alternatief 
georganiseerd: de 
Avond4Daagse Home 
Edition.  
Op www.avond4daagseijsselmonde.nl 
kunt u hier meer informatie over vinden. 
Ook kunt u zich op de website aanmelden 
als u mee wil doen.  
 
Rapportgesprekken groepen 1-2 
Maandag 12 en dinsdag 13 april vinden er 
weer rapportgesprekken plaats voor de 
kleuters. Dit geldt alleen voor de kleuters 
die inmiddels al een uitnodiging hebben 
ontvangen. 
De gesprekken vinden online plaats en dus 
niet op school. U krijgt via de mail een link 
voor het gesprek.  
 

Verlenging schoolfruit 
Zoals u weet doen wij mee 
aan het EU-schoolfruit- en 
groenteprogramma.  
Normaal gesproken loopt 
dit programma van half 
november tot half april. 
Door de lockdown hebben 
wij als deelnemende 
school 5 weken geen 
schoolfruit- en groente 
ontvangen. Om deze reden wordt het 
programma verlengd tot 4 juni 2021. Ook 
de komende weken krijgen de kinderen 
dus op de vaste dagen groente of fruit op 
school aangeboden.  
 

http://www.avond4daagseijsselmonde.nl/
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Theoretisch Verkeersexamen 
De groepen 7 hebben in de afgelopen 
weken het theoretisch verkeersexamen 
afgelegd. Op de Chromebooks moesten de 
kinderen vragen beantwoorden waarbij 
hun kennis van de verkeersregels werd 
getest. We feliciteren alle geslaagden met 
hun theoretisch Verkeersdiploma! 

 
Lente in de peuterspeelzaal 
De peutergroepen zijn 
begonnen met het 
thema Lente. Aan de 
hand van diverse 
activiteiten ontdekken 
de peuters hoe iets 
groeit van zaadje tot 
bloem en wat je 
hiervoor nodig hebt. 
Houd de SchoolApp in 
de gaten voor de bijbehorende 
ouderactiviteit en foto’s.  
 

Koningsspelen  
Vrijdag 23 april doen wij mee aan de 
Koningsspelen.  
Door de gehele school zullen er oud 
Hollandse spelletjes worden gespeeld en 
wordt er aandacht besteed aan het 
Koningshuis. Natuurlijk dansen we ook op 
het koningsspelen lied van kinderen voor 
kinderen; 'Zij aan zij'. Wij zouden het leuk 
vinden als iedereen in het oranje gekleed 
naar school komt!  

Belangrijk data: 
12.04: Rapportgesprekken groep 1-2  
13.04: Rapportgesprekken groep 1-2 
21.04: CITO Eindtoets groep 8 
22.04: CITO Eindtoets groep 8 
23.04: Koningsspelen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


