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Lente! 

 

Veranderende schooltijden 
U heeft via de oudergeleding MR een korte enquête ingevuld over de schooltijden en vakantieweken. 

Uit deze enquête is naar voren gekomen dat u akkoord bent met het 
wijzigen van de lestijd op de vrijdagochtend. Met ingang van het 
nieuwe schooljaar zullen alle kinderen op  vrijdag tot 12.30 uur 
naar school gaan. 
Dit houdt in dat zij op jaarbasis 20 lesuren meer maken. 
Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor studiedagen c.q. vrije 
dagen. 
Hoe deze dagen ingevuld gaan worden, hoort u zo snel mogelijk van 
mij. 



Pannenkoekdag 
Op vrijdag 24 maart doen we weer mee aan de nationale pannenkoekdag. Deze dag eten we met 
elkaar en met opa’s, oma’s en ouderen uit de buurt gezellig een pannenkoek. De kinderen verzorgen 
dan ook een paar leuke optredens. De maandafsluiting die gepland staat voor een weekje later komt 
dan te vervallen. 

Pasen  
Op donderdag 13 april vieren we Pasen op school. Deze dag zijn de kinderen van 8.30 uur tot 14.00 
uur op school. Zij krijgen een lunch op school. Hoe dit precies verloopt, leest u in een aparte brief. 
Daarna heeft iedereen een lang weekend. Dus vrijdag, zaterdag, zondag en maandag zijn we vrij. We 
zien elkaar dan weer op dinsdag 18 april. 
 

Palmpasen in de kerk 
Op zondag 2 en 9 april kunnen alle kinderen aan de Palmpaasstokken werken. 
Dit vindt plaats in het Verenigingsgebouw, Kerkstraat 4.  
Van 10.00- 11.00 uur. 
  
Op zondag 9 april rond 10.45 uur komen de kinderen in optocht naar de kerk. 
Bij mooi weer lopen ze ook nog even door het dorp.  
Alle kinderen zijn welkom! 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 21 april vieren we Koningsdag op school door mee te doen aan de Koningsspelen. Dit jaar 
beginnen we weer met een ontbijt. Na het ontbijt gaan we aan de slag op het plein met onder 
andere echte verkeerslessen buiten! 
Meer info krijgt u in een aparte brief. 

Jarige jobs en Jetten 
 

  
   
 
            
   
 
 04 maart Estelle   groep 2 
 03 april  Amber  groep 6 
 10 april  Maurice groep 3 
 12 april  Nick  groep 3 
 24 april  Janne  groep 1 
 25 april  Marit  groep 7 


