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Beste ouders/verzorgers,   
 

Paasmarkt (3 april 2019) 
Iedereen is van harte welkom op woensdag 3 april van 14.30 tot 15.45.  
Net als in de afgelopen jaren zullen we de opbrengst schenken aan de Stichting Ghanaschool-
support.  Daarmee dragen wij bij aan bijv. een bibliotheek, toiletgelegenheden en meubilair.  
Dit jaar gaan we weer proberen voor deze kinderen in Ghana zoveel mogelijk geld in te zamelen. 
Wij hopen dat deze markt wederom een groot succes zal worden. 

 
Op de Paasmarkt  wordt betaald met bonnen, deze zijn vóóraf 
en ook tijdens de Paasmarkt te koop.  
 
 
 

Weekslot 
Vrijdag 5 april zijn de groepen van Aukje/Robyn, Jennifer/Karen, Laura en Trudy aan de beurt. 
 
Het weekslot start stipt om 14.00 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het voortgezet 
onderwijs, u kunt vanaf 13:45 uur de zaal in. 
Er mogen niet meer bezoekers in de zaal dan dat er stoelen zijn. Deze regel moeten we helaas, op 

last van de brandweer, streng hanteren. Dit betekent dat iedere werker 1 kaartje krijgt. 
 
Thema-avond ‘De Verslavende Digitale Wereld’ 
Op dinsdag 9 april om 20.00 uur is deze avond, georganiseerd door de Ouderraad, in de Grote Zaal 
op het VO. Op het secretariaat zijn de kaarten af te halen (maximaal 2 per gezin).  
 

Palmpasen vrijdag 12 april 
Vrijdag 12 april vieren we Palmpasen op school.  
De werkers van groep 3 t/m 8 gaan die dag ieder zelf een 
palmpaasstok maken. Zij dienen daarvoor het volgende mee te 
nemen:  

 Palmpaasstok (zie afbeelding) met aan de uiteinden oogjes of 
haakjes bevestigd. Aan deze haakjes wordt dan het touw met de 
versiering vastgemaakt op school. 

 gedroogde vruchten (appeltjes, rozijnen, andere vruchten, (géén 
pinda’s/snoep/chips)). 

 dennentakjes, hulst of buxus. 
In de onderbouw (1/2) wordt er per groep éen palmpaasstok 
gemaakt.  De kinderen van 1/2 hoeven hiervoor die dag niets mee te 
nemen. Alle kinderen van groep 1-8 bakken in deze week op school een broodhaantje.  
We vieren die dag het begin van de lente en het ontluiken van nieuw leven in de natuur.  
Werkers leren zorg te dragen voor hun natuurlijke omgeving en leren geven aan elkaar. 
 

Paasviering donderdag 18 april.  
Op donderdag 18 april vieren we Pasen in alle groepen. Er zullen in elke bouw diverse 
paasactiviteiten plaatsvinden en alle werkers (groep 1-8) zullen die dag genieten van een 
gezamenlijke paaslunch. Voor die lunch nemen de werkers van groep 3 t/m 8 allemaal zelf iets 
mee. Er komen intekenlijsten bij de groepen 3 t/m 8 te hangen waarop u kunt zien wat uw kind 
mee zou kunnen nemen voor de lunch die dag. Werkers uit groep 1/2 hoeven niets mee te nemen, 
de lunch wordt verzorgd door de medewerkers. 
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Eerste nieuwe dieren op de kinderboerderij 
 
Sinds gisteren zijn er een aantal nieuwe dieren bij op de 
kinderboerderij.  
Adriaan heeft 5 jonge Japanse kwartels opgehaald.  
Het gaat om 4 hennen en 1 haan. 
Ze zijn op dit moment 4 weken oud. 
 
 

Hulp nodig mediatheek (hernieuwde oproep!!)  
De mediatheek van de basisschool is een mooie plek op de 
zolder in het kleutergebouw.  
De kinderen komen hier zelfstandig hun boeken ophalen, 
boeken om te lezen of boeken die ze gebruiken voor hun 
werkstukken.  
De mediatheek wordt helemaal bemand door ouders van 
werkers. We zitten op de moment te springen om hulp.  
Heb jij zin en tijd om het  team van ouders te versterken? 
Er is met name hulp nodig voor de: - dinsdagochtend (1 x per 4 weken) Dringend hulp nodig! 
- woensdagmiddag en 
- donderdagmorgen. 
Dat kan 1 x per week, of per 2, 3 of 4 weken zijn.  Eigen invulling is in overleg altijd mogelijk.  
Wat ook kan is dat je af en toe helpt met allerhande klusjes wanneer het jou uitkomt. 
Alle hulp is welkom! Interesse? Mail naar Ellen Zuijderland via mediatheek@wpkeesboeke.nl  
 
Avondvierdaagse  

Ook dit jaar loopt de WP weer mee met de avond4daagse 
 in Den Dolder.  De avond4daagse is van  dinsdag 21 mei tot en 
met vrijdag 24 mei 2019.  
 
In de bijlage bij deze maandinformatie staat alle praktische 
informatie. 
 

 
Meivakantie 
De meivakantie is van vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei. We zien de kinderen graag weer op 
maandag 7 mei. 
 

De groepen 1/2  
 
Paasmarkt 

Tijdens de Paasmarkt op 3 april hebben wij ouderhulp nodig om de kinderen te begeleiden.  
Bij iedere groep komt een intekenlijst te hangen waarop u kunt aangeven of u een groepje 
kinderen kunt begeleiden tijdens de Paasmarkt. 
Nog nodig: 
Voor een activiteit op de Paasmarkt zoekt Anneke nog lege kleine 
plastic drinkflessen. Ze kunnen in haar lokaal worden afgegeven! 
Alvast dank. 
 
Instroomgroep 
Met ingang van 4 april zal de instroomgroep de rest van dit schooljaar op de woensdag en 
donderdag door Mieke Renes worden begeleidt.  
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9jxa2b1g&id=A9E5414E12D726975F08AA8EA1AA39C8E9F493D3&thid=OIP.9jxa2b1gJtfBcNCC3yIVegAAAA&mediaurl=https://www.zielenknijper.nl/wp-content/uploads/2008/09/water-fleshes-giftig.jpg&exph=264&expw=414&q=plastic+waterflesjes&simid=608034610396791445&selectedIndex=0
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(K)OM gesprekken 
In de week van 8 tot en met 12 april zijn in de onderbouw de OM (Ouder-Medewerker) 
gesprekken. Maandag 8 april worden de verslagen mee naar huis gegeven.  
Wilt u het verslag weer meenemen naar het gesprek? 
ROC stagiaires nemen afscheid 
In week van 15 tot en met 18 april nemen onze ROC stagiaires afscheid in verschillende groepen.  
Via Parro wordt u door de groepsmedewerker op de hoogte gehouden van de acties rondom dit 
afscheid. 
 

De groepen 3/4  
 
Paasmarkt 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de Paasmarkt van 3 april te bezoeken, wilt u dan vooraf 
met een andere ouder regelen dat uw kind onder zijn of haar hoede valt. Mocht dit niet lukken, 
wilt u dan aan de medewerker doorgeven dat u niet op de paasmarkt aanwezig zult zijn? De 
medewerker zorgt er dan voor dat uw kind wordt opgevangen. Mocht uw kind wat willen kopen of 
doen, wilt u er ook aan denken om uw kind bonnen mee te geven? Deze zijn te koop bij het hek bij 
het kraampje op het schoolplein. 
 
Project Wonen 

Op 4 april starten we in 3/4 met het project Wonen. Voor dat project gaan we het hebben over de 
directe woonomgeving van de kinderen, de inrichting van verschillende wijken en het verschil 
tussen huizen. Kinderen vertellen over de lievelingsplek in of om hun huis en laten zien hoe hun 
slaapkamer eruit ziet. 
Willen jullie jullie kind voor dit project daarom twee foto's meegeven van:  
- hun lievelingsplek in en om het huis, 
- hun slaapkamer. 
Deze 2 foto's volgende week (liefst vóór 4 april) graag in een envelop met 
naam erop inleveren bij de medewerker van uw kind , hartelijk dank! 
 
Palmpasen en Paasviering 

Zie de informatie op pagina 1. 
 

De groepen 5/6 
 
Project Mensen: Kinderrechten 
In 5/6 zitten we volop in het project over Kinderrechten. Het leeft door alle sprekers die we 
hebben, door de verhalen die verteld worden uit eigen ervaringen. 
Op 16 april wordt dit project afgesloten met:  

 Om 11.15 uur : bezoek van Kathleen Ferrier. Zij is Professor Drs in de Mensenrechten.  
Dit deel is in de grote zaal van het VO. Een paar kinderen zullen daar een presentatie 
geven. Mocht u als ouder bij dit deel aanwezig willen zijn, dan hangt er vanaf 11 april een 
intekenlijst bij de groep van je kind. 

 Om 12.15 aansluitend zullen de presentaties van de kinderen in de Ronding te zien zijn. 
Hierbij zijn alle ouders van harte welkom. 

 
Paasviering op 18 april. 
Voor de paaslunch zullen wij een intekenlijst ophangen per groep.  
We vragen de kinderen om dan iets voor de paaslunch mee te nemen. We 
maken  dan een gezellige paassfeer in de groep. 
 
Deze dag is tevens de laatste werkdag van onze collega Joyce Breen in paars.  
Zij gaat dan haar zwangerschapsverlof in. 
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De groepen 7/8 
 
Paasmarkt (3 april 2019) 
Tijdens deze jaarlijkse markt zijn de resultaten van de workshops van de samenwerking met de 
HKU te bewonderen of te koop! De markt start om 14.30 en is om 15.45 afgelopen. 
 
Verkeer 
Op donderdag 4 april vindt het theorie examen plaats voor het verkeersdiploma. Vervolgens gaan 
alle 8e jaar op woensdag 10 april op voor het praktijkexamen. Wij wensen alle 8e jaars veel succes! 
 
Project Tweede Wereldoorlog 
Vanaf vrijdag 5 april starten we in de bovenbouw met het project De Tweede Wereldoorlog.  
Tot aan de meivakantie staat dit project centraal. 
 
Palmpasen 
Op vrijdag 12 april maken we in de bovenbouw palmpaasstok. Een groep werkers brengt in de 
middag een bezoek aan het verzorgingstehuis De Bremhorst om de palmpaastokken aan te 
bieden. Wat de kinderen aan materiaal dienen mee te nemen staat op pagina 1. 
 
IEP 
Op 16 en 17 april staat de verplichte eindtoets (IEP) voor groep 8 op het programma. 
 

 

Een fijne meivakantie gewenst.  
We zien iedereen maandag 6 mei graag weer terug op de werkplaats.  
 

Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters  
Directeur basisonderwijs  
 


