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Vrolijk Pasen
Veel Nederlanders hebben aandacht voor de
Passion. En iedereen beleeft het verhaal en de
uitwerking op eigen manier. Dat doen wij ook op
De Meeuwenberg. Ook wij besteden aandacht aan
het gezellige Paasontbijt en de betekenisvolle
Paasviering op Goede Vrijdag. Er zijn kinderen die
het verhaal interessant vinden, anderen vinden de
liedjes leuk, weer anderen kijken het liefst naar
hun klasgenootje die meedoet met het toneelstuk.
De vrolijk noot met Paashaas, de Paasquiz en
Paaseieren zorgt voor de leuke twist. We beleven
het allemaal op onze eigen manier. Die ruimte
geven we elkaar. Vrolijk Pasen. Met vriendelijke
groet, Nelis van Binsbergen

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Stijn Peper uit groep 5 wordt op 1 april 9 jaar.
Djem Janssen uit groep 7A wordt op 6 april 11 jaar.
Giovanni Evers uit groep 7 wordt op 9 april 10 jaar.
Fien Peper uit groep 1C wordt op 9 april 5 jaar.
Dan hebben we 4 jarigen op 10 april:
Sophie de Haan uit groep 3 wordt 7 jaar.
Lola Poessenauw uit groep 8 wordt 12 jaar.
Pim Rutgers uit groep 3 wordt 7 jaar.
Guusje Willems uit groep 4 wordt 8 jaar.
David Timmerman uit groep 1C wordt op 12 april 5 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
We leggen de Rode Loper uit!
Jazeker, want we hebben weer een belangrijke gast in ons
midden. Eva Koopmans wordt op 6 april 4 jaar en is nu groep
1-2A aan het verkennen. Eigenlijk best wel fijn, want daar zit
haar broer Twan ook. Ze voelt zich al aardig thuis bij juf
Fraukje en juf Petra. Overigens kent Eva de school al aardig
goed, want voorheen kwam ze al vaak binnen met oma, juf
Yvonne. Voor vader en moeder van Eva: we kijken ernaar uit
om er samen met jullie ook voor Eva een leuke schooltijd van
te maken.

Paasmaaltijd en Paasviering
sfeervol.
We zijn blij met alle hulp van onze
ouders van de Activiteitencommissie.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage bij
de Paasmaaltijd en de Paasviering.
Samen met deze ouders maken we er
voor de kinderen een sfeervolle en
gezellige ochtend van.

Inspectie op bezoek
Donderdagmiddag 5 april komt de
Inspectie van het Onderwijs op bezoek.
De Inspectie onderzoekt landelijk met de
slogan “Op naar het Voortgezet
Onderwijs” hoe basisscholen tot een goed
advies komen aan ouders en leerlingen
van groep 8. “De achtergrond van dit
schoolbezoek is dat we zien dat de
kansenongelijkheid in Nederland tussen
leerlingen met laagopgeleide ouders en
hoogopgeleide ouders toegenomen is en
nog voortduurt”, aldus de Inspectie. En
uiteraard wil de Inspectie samen met het
onderwijs die kansenongelijkheid
opheffen. Wij onderschrijven dat van
harte!
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Datum:
Ma 2 apr
Vr 13 apr

Activiteit:
Tweede Paasdag vrij
Nieuwsbrief 15 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

