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Nieuwsbrief 9  2017-2018     19 maart 2018 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

 

 

Paasviering 

Donderdag 29 maart wordt er vanaf 19.00 uur de Paasviering gehouden in de 
Opstandingskerk! U bent van harte welkom! 
 

Oefenen Paasviering / kinderen brengen 
Op donderdagmiddag 29 maart willen we ’s middags de paasviering gaan oefenen in de 
kerk. We willen u vragen de kinderen  
(groep 1 t/m 3) deze middag om 13.10 uur naar de kerk te brengen. De kinderen van de 
groepen 4/5 t/m 8 gaan gewoon naar school en lopen ‘s middags met hun leerkracht naar 
de kerk om te oefenen. 
 

Welkom, welkom.. 
Milan Duits en Liam Hoegen Dijkhof zijn na de voorjaarsvakantie op school gekomen in 
groep 1. Van harte welkom jongens en we hopen dat jullie snel zullen wennen op school. 
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Lasergunactie 
Donderdagmiddag 22 maart hebben de kinderen uit groep 5 in samenwerking met de 
wijkagent een lasergunactie. Veel plezier! 
 

Schoolfruit 

De kinderen krijgen deze week op woensdag een stukje komkommer, op donderdag een 
sinaasappel en op vrijdag een appel. 

 

Studiemiddag personeel: onderzoekend leren 
Morgen, dinsdag 20 maart is de laatste studiebijeenkomst van dit schooljaar voor het 
personeel. Centraal staat het ‘onderzoekend leren’ en hoe we als school daar inhoud aan 
willen geven. 
We maken daarbij gebruiken van een ruimte die nu nog leeg staat. Onze conciërge heeft dit 
lokaal onder handen genomen en de wanden voorzien van frisse kleuren en mooie foto’s. 
We  richten deze ruimte in voor wetenschap en technologie, zodat de kinderen op een 
onderzoekende manier kunnen gaan leren. In de toekomst zal ook de Immanuëlschool 
gebruik gaan maken van dit lokaal. 
 

Kinderen bij het hek…. 

Hierbij wil ik u verzoeken om uw kind tussen de middag niet te vroeg naar school te sturen. 
Het hek gaat pas om 13.00 uur open! Dit i.v.m. het overblijven. Het blijkt dat de eerste 
kinderen om kwart voor één al voor het hek staan. Dat verzoorzaakt overlast op straat en 
onrust bij de kinderen.  
 

Agenda 
20 maart:  ’s middags kinderen vrij i.v.m. teamcursus 
22 maart:  lasergunactie groep 5 
29 maart:  Paasviering in de Opstandingskerk 
30 maart:  Goede Vrijdag (kinderen vrij) 
2 april:  2e Paasdag (kinderen vrij) 
  

met vriendelijke groet, personeel Da Costaschool 
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