Nieuwsbrief

30 mrt 2019 t/m 6 april 2019

3 april

Cultuurtje groepen 6

4 april

Theoretisch
verkeersexamen groep 7

8 april

Vergadering
Oudervereniging

9 april

Praktisch
verkeersexamen groep 7

12 april

Koningsspelen groep
2 t/m 8

Chaz

Wat zijn er een leuke foto’s gemaakt afgelopen week bij de schoolfotograaf! We mochten soms
meekijken op het schermpje van de fotograaf. Over enkele weken, zien we het resultaat en
kan het bestelproces gaan starten!
U heeft deze week allemaal een mailing gehad over het voetbaltoernooi in de meivakantie. Die
informatie kwam nu pas bij ons aan. Dus let goed op als uw kind mee wil doen! Het strookje
en het inschrijfgeld moeten uiterlijk dinsdag 2 april ingeleverd worden bij de juf of meneer.

Maandag a.s. vindt er een externe audit plaats op onze school. Dit is geen 1 aprilgrap! Er komt
dan iemand enkele lessen bezoeken, spreekt met leerlingen van de leerlingenraad, met een
afvaardiging van de leerkrachten, met de intern begeleiders en de directie. Op deze manier
krijgen we feedback op ons handelen en de plannen die we maken. Dat is dus ook belangrijke
input voor de komende jaren. Wanneer hier iets uitkomt, waarvan we u nog niet op de hoogte
hebben gebracht, zullen we dat zeker doen!

Afgelopen dinsdag hebben we een ontruimingsoefening gehad. Dat ging erg goed. We merken
dat, wanneer we dit regelmatig oefenen, kinderen niet in paniek zijn en heel goed weten wat
ze moeten doen. Dat geldt uiteraard ook voor de leerkrachten en overige medewerkers binnen
het gebouw. We gaan nu de evaluatiepunten uit deze oefening weer verwerken. We streven
naar 3 oefeningen per jaar. Een veilig gevoel voor iedereen!

Nieuwe Nobelaer
Op 6 en 7 april wordt in de Nieuwe Nobelaer de voorstelling Assepoester gespeeld door de
musicalklas. Enkele leerlingen van onze school spelen hierin mee. Voor meer informatie
over tijden en prijzen verwijzen wij u graag naar de website van Nieuwe Nobelaer,
www.Nieuwenobelaer.nl

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2019
Het is weer zover !!! Schoolvoetbal !!!
Ook dit jaar wordt er weer een Schoolvoetbaltoernooi gehouden voor de Basisscholen.
De opzet die gekozen is, wordt voortgezet. Het strekt zich uit over drie dagen en wordt
gehouden bij de drie voetbalverenigingen in Etten-Leur: DSE, Internos en Unitas ’30.
De toernooidata zijn:
Dinsdag 30 april 2019

Jongens, groep 5 en 6 bij Unitas ’30 Sportpark De Lage Banken

Woensdag 1 mei 2019

Meisjes, groep 5/6 en 7/8, bij DSE, Sportpark De Hoge Neer

Donderdag 2 mei 2019

Jongens, groep 7 en 8, bij Internos, Sportpark De Hoge Neer

Alle toernooien starten om 09.00 u. Verzamel bij de vereniging rond 8.30 u. Zorg ervoor
dat u op tijd aanwezig bent.
Voor meer informatie en om je in te schrijven ga naar het inschrijfformulier
Schoolvoetbal 2019.
Ook zijn we op zoek naar teambegeleiders. Lever het strookje en het inschrijfgeld in
een gesloten enveloppe voorzien van een naam in bij jouw juf of meneer uiterlijk op
dinsdag 2 april 2019.

Van de H. Mariaparochie
Activiteiten voor kinderen in de Vastentijd.
www.hmaria.nl

Beste kinderen,
In de 40-dagentijd, op weg naar Pasen, zijn er de volgende activiteiten in en om de kerk:

31 maart Petruskerk, 9.30 uur
Pasen.

Op weg naar

Gezinsviering met als thema : De verloren zoon.
In deze viering gaat het verhaal over Jorik die van huis
weggaat en de wijde wereld in trekt…

31 maart en 7 april Lambertuskerk, 11.00 uu :
Kinderwoorddienst rond het vastenproject ‘Op weg naar Pasen met de kinderkaravaan’
We lezen een nieuw verhaal voor en knutselen verder aan de weg naar Pasen

14 april Petruskerk, 9.30 uur en Lambertuskerk, 11.00 uur:
De kinderen mogen met hun versierde Palmpasenstok naar de kerk komen.
Bij het begin van de viering lopen zij met hun versierde stok door de kerk en
gaan daarna voor een kinderviering naar een aparte ruimte. We vragen de
kinderen een houten kruis van ongeveer 90 bij 60 cm mee te brengen, versierd,
en voorzien van wat snoep, fruit en een palmtakje. Het is een goede gewoonte
dat de kinderen de stok na de viering weggeven aan iemand die wel een
verrassing kan gebruiken of verdiend heeft.

14 april In de Lambertuskerk vanaf 14.00 uur:
Workshop Geluksvogels schilderen voor jong en oud, onder leiding van pastor Alida v.
Veldhoven.
Samen met een van je ouders kun je aan deze workshop meedoen. Deelname voor
kinderen kost € 12,50 en de opbrengst is voor het Filipijnenproject.

Als je mee wilt doen moet je je even per e-mail opgeven : rian.lauwen@hmaria.nl

Activiteiten voor kinderen in de (goede)week voor Pasen:

Goede vrijdag 19 april,15.00 uur: Kinderkruisweg in de Petruskerk.

Aan de hand van mooie afbeeldingen wordt
het verhaal van Jezus’ lijden en sterven
verteld. Daarna is er gelegenheid om samen
met je ouders een echte interactieve kruisweg
te lopen.

Zaterdag 20 april, 17.00 uur in de Petruskerk:Op weg naar Pasen met Peuters en
kleuters
Speciale viering voor de allerkleinsten met het paasverhaal. Voor deze viering mogen de
kinderen een bloemetje of mini plantje meebrengen.
Na afloop gaan we in de tuin van de pastorie eieren zoeken.

Zaterdag 20 april 19.00 uur in de Lambertuskerk: Grote Paaswake.
Ouders en kinderen worden uitgenodigd om mee te vieren. De paaswake is een sfeervolle
viering met veel mooie rituelen. De Paaskaars wordt ontstoken bij het Paasvuur en we
geven het licht met kaarsjes aan elkaar door.

Zondag 21 april 11.00 uur in de Lambertuskerk, Kinderwoorddienst

Op speelse wijze gaan we aan de slag met het verhaal van
Pasen.
Ook na deze viering gaan we op zoek naar paaseieren in de
tuin.

Tot ziens bij deze, of één van deze activiteiten !

