
 

 

 

 

 

 

 

Week 13: 

Pasen: 

Het feest van de hoop. Het doorbreken van het normale , want wie kan er opstaan uit de dood ? Laten 

wij ons ook vasthouden aan een dergelijke dag in de nabije toekomst. Dat wij mogen leven in het 

‘nieuwe normaal’. Blijf volhouden . Houd hoop. Kijk vooruit. Laten wij dat dit weekend vieren. 

  

 

Piet 

 

Hoofdluis: 

Normaal gesproken worden de kinderen na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Nu er geen 

ouders in school komen, is het raadzaam deze controle periodiek thuis uit te voeren. Mocht het zich 

voordoen bij één van de kinderen vernemen wij dat graag. Bij voorbaat dank. 
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Weeknieuws    29                      Week: 13 

Komende maand: 

16 april: Eindtoets groep 8 

27 april: Koningsdag- lesvrije dag 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Hoofdluis 

- Nieuws uit groep 1/2B 

- Plus Kinderopvang 
 



Nieuws uit groep 1 / 2 B 

We hebben de afgelopen periode over de lente gewerkt.  

In de huishoek hadden we een boerderij gemaakt met heel veel jonge dieren. 

Die moeten natuurlijk allemaal heel goed verzorgd worden. Sommige lammetjes moeten aan de fles, 

de eieren moeten worden geraapt en verkocht, er moet voer gehaald worden met de tractor, enz. 

     

    

We hebben ook tuinkers gezaaid en dat daarna lekker opgegeten. 

En bruine bonen in potjes met aarde gestopt. Na 1 week kwamen er al plantjes boven de grond. We 

moeten ze maar mee naar huis nemen en in een grotere pot zetten. Misschien komen er dan nog wel 

echte bonen aan ! 



   

Op vrijdag hebben we onze palmpaasstok versierd en hebben we in een optocht om en door de 

school gelopen. Toen we vrij waren , hebben we voor alle papa’s en mama’s dit liedje  gezongen : 

Palm palm pasen 

Eikoerei 

Over enen zondag , dan krijgen wij een ei 

1 ei is geen ei 

2 ei is een half ei 

3 ei is een paasei 

    

We wensen iedereen fijne paasdagen  ! 

Groetjes van groep 1 / 2 B 

 



 

 

 

 

 

Algemeen: 
• Wat heerlijk de eerste echte zonnestralen afgelopen week. Wij smeren de kinderen in met 

mooi weer. Er wordt voor kinderen anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van ten minste 20 
gebruikt en het middel beschermt zowel tegen UV-a-straling als tegen UV-b-straling. (HEMA factor 
20 of 50). Mocht uw kind niet tegen deze zonnebrand kunnen, wilt u dan op zonnige dagen een 
eigen zonnebrand aan uw kind meegeven? 

• Morgen is het Goede Vrijdag, er is geen peuterarrangement. 

• Wij snappen dat het momenteel heel erg moeilijk plannen is voor iedereen. Van 3 t/m 14 mei 2021 is 
het meivakantie. Voor onze planning zou het erg fijn zijn, wanneer u voor 10 april kunt aangeven wat 
voor u van toepassing is in Kindplanner. Alvast bedankt. 

 
Baby/dreumesgroep: 
Deze week lezen we veel uit het boekje ‘Dribbel op de boerderij.’ We zoeken de dieren in het boek en kijken, 
of ze ook jonge dieren hebben gekregen. Wat voor geluid maken ze? Waar zitten ze verstopt? We kijken en 
benoemen de dieren en hun geluiden.  
 
Deze week was het prachtig weer en gingen we buiten ook op zoek naar de lente. Hoe voelt de zon op onze 
huid? Hoe ruiken de mooie bloemen en wat voor kleur hebben ze? Dit gaan we allemaal ontdekken.  
 
‘Oh, hoe zou het zijn 
Als ik een bloempje was? 
Dan zou ik groeien, groeien 
Groeien tot de zon 
Groeien tot zo hoog 
Dat ik echt niet verder kon.’ 
 

Maandag en donderdag hebben we onze paasviering gehad. We hebben een gezellige lunch gehad 
en zochten eitjes op de groep en in de tuin. Fijne paasweekend voor jullie allemaal! 



Peutergroep: 
De komende weken staan in het teken van het Thema Lente. Wat is dat een mooie tijd van het jaar. Met de 

kinderen valt er genoeg te beleven en we gaan dan ook graag met de kinderen bezig in de tuin. Afgelopen 

week hebben we zaadjes in een potje geplant en zonnebloempitjes in de tuin gezaaid. We zoeken 

lieveheersbeestjes en gaan samen erop uit om lentebloemetjes te zoeken.  

In de Lente valt ook Pasen, en afgelopen vrijdag hebben we Palmpasen gevierd op de groep. De kinderen 

hebben een stok versierd en mochten een rondje om de school lopen. 

We zingen ook vaak dit liedje  

 

‘’Rode stippen op een ei 

Met een mooie strik erbij 

Ik heb een ei voor jou en een ei voor mij 

Welke kleur kies jij ??’’ 

         
                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BSO:  
Deze week zijn we toch wel erg verwend met het lekkere weer! Daar hebben we goed gebruik van gemaakt. 

We hebben lieveheersbeestjes gezocht, en hutten gebouwd. We konden zelfs onze cracker en fruit buiten op 

eten. Samen met de kinderen hebben we de thema hoek ingericht voor Pasen.  

Reminder : De kinderen die op de Bso/Vso komen. Graag  brengen en halen aan de kant van het grote  

 

schoolplein, zodat wij een goede overdracht kunnen doen. (Uitzondering op woensdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


