Nieuwsbrief 9
Geachte ouder(s),

Paasviering
Donderdagavond 14 april is er om 19.00 uur
een paasviering in de Opstandingskerk. U
heeft hier vorige week een uitnodiging van
ontvangen. We verwachten dat alle
leerlingen aanwezig zijn! Ieder kind mag
twee volwassenen meenemen. Om de
viering ongestoord te laten verlopen willen
we u vragen of u wilt overwegen of uw
jongere kind (2 á 3 jaar) mee kan. Kan uw
kind een uurtje stil zijn?
We willen u vragen om tijdens de dienst
niet te applaudisseren en geen foto’s te
maken. Er zal één leerkracht foto’s maken.
Deze foto’s worden dan op de parro app
geplaatst.
Verder willen we u vragen of de kleuters
vanaf 18.40 uur gebracht kunnen worden.
Zij zullen worden opgevangen door hun juf
in een zaal.
Donderdagmiddag 14 april willen we met de
kinderen gaan oefenen in de kerk.
De collecte zal bestemd zijn voor de
Oekraïne.
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Luizencontrole

Dinsdagmorgen 19 april vindt ’s morgens er een luizencontrole plaats door de
luizenmoeders.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april wordt de dag begonnen met een
Koningsontbijt. Wilt u uw kind een bord, beker en
bestek meegeven naar school. Na het ontbijt
wordt op het plein het Koningslied gezongen.
Daarna worden er door alle kinderen spelletjes
gespeeld op het schoolplein ()gr 1-5) en in het
nabijgelegen bos.(gr 6-8).
Hierbij willen we alle ouders (en dat waren er
vele !!!) die dit mogelijk gemaakt hebben van harte
bedanken.

Wijkfeest en reünie Korea
Van een klein idee naar een evenement op 14 mei 2022 met media-aandacht,
communicatie van radio, kranten, facebook tot huis-aan-huis-flyers. Het kan jullie bijna
niet ontgaan zijn, dat er een grootse activiteit georganiseerd wordt in jullie wijk.
Het evenement op 14 mei bestaat uit een reünie en wijkfeest met een gezamenlijke
lunch, uitvoering van oude straatspelletjes, zoals pierewietsen, tollen, elastieken, etc.,
een rondrit recente oldtimers, het oude Veronica uit de jaren 60/70 op FM, uitreiking van
een nieuw boek over de wijk, bezoek oud bewoners aan hun vroegere woning, etc.
En voor die oude straatspellen zouden we het erg leuk vinden als er kinderen aanwezig
zijn die dag en dit willen gaan spelen. Zij kunnen dit ook voordoen aan de mensen die het
niet (meer) weten. Tijdens de gymlessen op school zal hier aandacht aan besteed worden
en zullen de kinderen een aantal spellen al leren gebruiken.
We hopen dat u met u kind(eren) aanwezig zult zijn op 14 mei.
Met vriendelijke groet,
De organisatie van KoreaNunspeet en Stichting Welzijn Nunspeet

Welkom
We heten Lauren Kolkman, Jax-Daley van Oosten, André de Zwaan, Britt Tabak en Amy
Kroes van harte welkom in groep 1b/2b. In deze groep zijn afgelopen vrijdag ook twee
Oekraïnse kinderen gekomen: Nikita en Victoria.
In groep 3 is Brandon Venema en in groep 6 zijn Joey Venema en Joey van den Brink
binnen gestroomd. Alle kinderen van harte welkom. We hopen dat jullie snel zullen wennen
en we wensen jullie veel plezier bij ons op school.

Agenda:
14 april:
Paasviering (19.00 uur in de Opstandingskerk)
15-18 april:
Paasvakantie
22 april:
Koningsspelen (met schoolon tbijt)
25 april 6 mei: Meivakantie

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Da Costaschool
Albert Magré

