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Lente?
Nog even een fikse afkoeling komend weekend en
dan gaan we ervan uit dat we meer vogels horen
fluiten, bloemen zien bloeien en gaan genieten
van warmere temperaturen. Lente en Pasen zijn
aan elkaar verbonden. De kleuters van groep 1C
hebben al een lentewandeling gemaakt en in alle
groepen hoor je Paasliedjes. Alle kleuters werken
met het thema “Lente”. En gelijktijdig zijn andere
groepen bezig met de voorbereiding van de
Paasviering. De Middenstand, Concordia en de
kerken van Driel hebben zich aan elkaar
verbonden om weer een gezellige
Palmpasenoptocht voor te bereiden. Daarover
straks meer. Met vriendelijke groet, Nelis van
Binsbergen
Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Jorn Essers uit groep 6A wordt op 20 maart 11 jaar.
Mads Jacobi uit groep 3 wordt op 20 maart 7 jaar.
Bas van Maanen uit groep 3 wordt op 22 maart 7 jaar.
Boyd v. d. Heiden uit groep 7A wordt op 28 maart 11 jaar.
Liv Muller uit groep 4 wordt op 29 maart 8 jaar.
Noa Muller uit groep 4 wordt op 29 maart ook 8 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Groep 1 t/m 4 is vrijdagochtend 23 maart vrij!
Hoe zit dat ook alweer?
Vanaf augustus 2016 hebben we de schooltijden iets
aangepast. Doordat we tussen de middag een kwartiertje
langer doorgaan hebben we dat op de middagen kunnen
compenseren door een kwartiertje eerder uit te gaan. Echter:
die compensatie kan niet bij de kleuters op vrijdagmiddag. Dan
zijn zij er niet. Gevolg is dat de kleuters op jaarbasis “teveel”
uren op school zouden zijn en dat trekken we weer recht door
ze 3 keer per jaar een vrijdagochtend vrij te geven. Vandaar.
Volgende week is dat weer zover.

Correctie Goede Vrijdag in 2019: geen vrije dag!
Met excuses voor de foute(!) melding dat we in 2019 op Goede Vrijdag vrij zouden zijn.
Dat is niet het geval. Daarom hieronder het juiste definitieve vakantierooster voor het
schooljaar 2018-2019.

Herfstvakantie 2018
Kerstvakantie 2018-2019
Voorjaarsvakantie 2019
Koningsdag 2019
Meivakantie 2019
Hemelvaart 2019
Tweede Pinksterdag 2019
Zomervakantie 2019
De extra vrije tijd voor groep 1
t/m 4 en de data van de 3
studiedagen volgen nog.

15 okt t/m 19 okt
24 dec t/m 4 jan
4 mrt t/m 8 mrt
27 april (valt op zaterdag in de meivakantie)
22 apr t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
8 juli t/m 16 aug

Zondag 25 maart begin zomertijd.
Oeps, klok vooruit zetten, uurtje korter slapen. Pffff.

Maandag vanaf 12.00 uur parkeerterrein niet gebruiken.
Omdat er maandag 19 maart aanstaande een uitvaart is, zullen
we het parkeerterrein bij de kerk niet gebruiken om te parkeren.
Met elkaar zullen we even kijken op welke plek we het beste op
de kinderen kunnen wachten en hoe we de kleuters naar de
overkant brengen.
Koninklijke brief!
Maandag krijgen alle oudsten een brief mee voor
de Drielse Koningsspelen van vrijdag 20 april. De
Meeuwenberg organiseert dit jaar samen met De
Kameleon de Koningsspelen. We hebben heel veel
hulp nodig. Vandaar die koninklijke brief op
maandag. Ouders en grootouders kunnen zich
opgeven voor groepsleider, spelleider en
opbouwer(+afbreker). Geweldige koninklijke
taken. Van harte aanbevolen.

Wol en katoen gevraagd
In groep 5-6 zitten de juffen te springen om
bollen wol, acryl of katoen. Hebt u nog restjes
liggen? Niet meer nodig? Wij hebben ze heel
graag. Maak ons blij.

PALMPASENOPTOCHT IN DRIEL
OP ZONDAG 25 MAART 2018
Start om 11.00 uur bij de Protestantse Kerk. Daar krijgen de kinderen een
mooi broodhaantje. Concordia gaat voorop en de Palmpasenoptocht gaat naar de
RK kerk en vervolgens door het dorp.
Op donderdag 22 maart kunnen de kinderen meteen na schooltijd van 15.00 tot
16.30 hun palmpasenstok komen versieren in Ons Gebouw tegenover de school.
Thuis versieren en zondag meelopen kan natuurlijk ook. Heel graag!
Deze vrolijke optocht wordt mogelijk gemaakt door bakker van Binsbergen,
bakker Berentsen, Albert Heijn, RK kerk, Protestantse Kerk, Welroosmedia en
Concordia. Prachtig hoe velen in Driel samenwerken om een mooie traditie te
steunen.
Deze week hebben de leerlingen een vrolijke folder meegekregen waarin te lezen
is welke stappen je kunt zetten om een prachtige palmpassenstok te maken.
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Datum:
Vr 23 mrt
Zo 25 mrt
Zo 25 mrt
.
Vr 30 mrt
Vr 30 mrt

Activiteit:
Groepen 1 t/m 4 vrij
De klok een uur vooruit
Palmpasenoptocht in Driel; start 11.00 uur bij
de kerk tegenover de school
Paasontbijt en -viering
Nieuwsbrief 14 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

