
  

8 april 2020  
 

AGENDA 
 

   9 april  Paasviering, informatie volgt 

   9 april  Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

 10 april  Goede Vrijdag, gehele Kindcentrum vrij  

 11 april  Handbaltoernooi (afgelast) 

 13 april  Tweede Paasdag 

 14 april  Groep 7 Swim’s Cool  

 15 en 16 april  Dia-eindtoets groep 8 (afgelast) 

 17 april  Koningsspelen (afgelast) 

 17 april  Cultuur Primair groepen 1 en 2 

 27 april t/m 8 mei Meivakantie 

 27 april  Koningsdag (afgelast) 

   4 mei  Dodenherdenking 

   5 mei  Bevrijdingsdag 

 10 mei  Moederdag 

 13 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs (wordt een digitale les) 

 15 mei  Sportdag kleuters 

 15 mei  Leerlingenraadvergadering 

 18 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs 

 20 mei  Techniekochtend groepen 3 en 4 

 20 mei  Groep 8 afsluiting preventieproject Alcohol en Drugs 

 26 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

 27 mei  Schoolfotograaf peuteropvang 

 27 mei  Sportdag groepen 3 en 4 

  

Aangezien ons kindcentrum tot en met de meivakantie gesloten is, vervallen alle (in het rood 

aangegeven) activiteiten.  

 

KINDERPRAAT 
 

- Bij het onderwijs-op-afstand worden er 

natuurlijk ook moeilijke woorden geleerd en 

gewerkt aan de woordenschat. Echter is een 

inventief gevonden uitspraak van een moeilijk 

woord soms leuker dan de juiste uitspraak: zo 

was deze week een helikopter een ‘hele kopper’ 

- Een kleuter was erg blij met de videobel-sessie, 

want deze leerling zag “juf Inge ze grijze baby!” 

(echo) 

 

 

 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

8 april Scott, groep 2 

14 april Ties, groep 6 

8 april Dyonne-Chloë, groep 7 

8 april Sophie, groep 8 

9 april Joshua, groep 7 

Ondanks de beperkingen door het Corona-virus, hopen we dat jullie toch een fijne dag mogen 

hebben! 

Als de school weer opengaat, gaan we het dubbel vieren!! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Nienke in groep 1B 

Lisa in de peutergroep 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

• Paasviering 

Op Witte Donderdag (morgen, donderdag 9 april) stond onze eigen Paasviering gepland. 

Helaas kan deze nu niet plaatsvinden. Gelukkig kunnen we wel met elkaar naar een andere 

Paasviering kijken, luisteren en meezingen: via Kwintessens, de uitgever van onze 

godsdienstmethodes, wordt een online-paasviering voor kinderen aangeboden. 

Het paasverhaal wordt verteld en de meeste liedjes die gezongen zullen worden, kennen de 

kinderen ook. De viering wordt uitgezonden op: 

donderdag 9 april om 9.30 uur op de website: www.kwintessens.nl/start 

Het is fijn als u allen met de kinderen én samen met ons deze Paasviering bijwoont! 

Tot morgenochtend 9.30 uur! 

Tip: de Paasviering is later terug te zien op You Tube en om 10.30 uur is er een 

Paasviering voor de VO-leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezegend Paasfeest! 

http://www.kwintessens.nl/start


 

 

 
• Dagopening en sluiting 

Vanaf dinsdagmorgen 14 april zullen alle groepen gezamenlijk in de ochtend starten in 

Classroom en ook gezamenlijk afsluiten (zie eerder verzonden brief op Social Schools). 

Het videobellen met de hele groep hebben alle meesters en juffen deze week één of 

meerdere keren uitgeprobeerd. 

Tussen ongeveer 8.30-9.00 uur kunnen de kinderen starten met inloggen in Google Meet 

en om 9.00 begint de leerkracht met de dagopening. Zo is er voldoende tijd om de kinderen 

te helpen met inloggen (indien nodig). 

Op 11.45 uur is de dagafsluiting. 

De code voor het inloggen van de kleuters wordt in de ochtend op Social Schools geplaatst. 

 

•      We missen jullie!  

Daarom hebben we een gezongen boodschap, die te zien en te beluisteren is op Social 

Schools en in Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht in groep 8: Maak een  

eigen impressie van “De Schreeuw”  

van Edvard Munch. 

Amy maakte deze. Zeer origineel 

Amy! 

De toppers van de week zijn: 
Juf Demi, juf Cora, juf Kasja, 
juf Anna en juf Annemiek, 

omdat zij iedere dag zo goed 
de noodopvang verzorgen! 

Toppers van de 
week: 

Juf Demi, juf 
Cora, juf Kasja, 
juf Anna en juf 

Annemiek! 


