
ASJEMENOU   31 maart t/m 7 april 

 

 

Palmpasen! 

 

We gaan weer palmpaasstokken versieren! Dat doen we komende woensdag op 5 april na 

schooltijd tot 14.00 uur. We lunchen eerst samen in de aula, dus breng boterhammen en iets te 

drinken mee. Daarna gaan we met de palmpaasstokken aan de slag in het handenarbeidlokaal.  

Wij zorgen voor de stokken en versiespullen. Heb je je stok van vorig jaar nog, dan mag je die 

natuurlijk meebrengen.  

Wil je meedoen, zet dan je naam op de lijst op het prikbord in de hal. Er kunnen maximaal 20 

kinderen meedoen, dus meld je snel aan! 

 

Wil je meelopen met de versierde stok achter de drumband aan op palmzondag, 9 april?  

De optocht start aansluitend op de familieviering om ca. 12.00 uur  

vanuit de kerk naast de school in Overveen.  

 

Heb je na Palmpasen de stok nog over, dan ontvangen we die graag terug!  

Je kunt hem meegeven met een van ons.  

 

We zien jullie graag komende woensdag! 

 

Elsbeth Blomjous (moeder, Emilie groep 4)  

Annemarie van der Tol (moeder Floris, groep 4)  

Caroline de Wit (moeder Trofee, groep 4)   

Lisa Brandjes (moeder Melle, groep 1/2A) 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Buiten schijnt de zon en binnen worden de kleuterklassen omgetoverd in mooie lentesferen. We 

zijn heel blij met alle leuke bloemen en andere lentespulletjes die inmiddels al zijn meegenomen 

voor op de thematafels. Mocht u thuis nog meer leuke spullen hebben, dan kunt u dat de komende 

weken nog meegeven. 

 

De kinderen genieten volop van het mooiere weer, want wat is het heerlijk om af en toe zonder 

jas buiten te kunnen spelen! 

 

Volgende week donderdag (6 april) is het weer inloopavond. U mag dan tussen 18.30 en 19.30 uur 

samen met uw kind een kijkje in de klas komen nemen. Hopelijk tot dan! 

 

Groep 1/2 B: De afgelopen week is er een nieuwe klasgenote komen wennen. Welkom Ilse 

Mantje! We vinden het heel leuk om jou bij ons in de klas te hebben! 
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Groep   

 

  

Wat hebben we deze week van het weer genoten. 

Door het lekkere zonnetje kwamen alle lentekriebels naar boven. 

Deze week kijken we op verschillende momenten live mee met de webcam van de vogel-

bescherming. Zo hebben we gezien hoe verschillende vogels bezig zijn met broeden. 

We hebben gekeken naar: de slechtvalk, de ijsvogel, de bosuil, de reiger, de steenuil en de 

ooievaar. 

De kinderen vinden het ontzettend leuk om dit te zien. 

Mocht u thuis ook willen kijken..--> 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 

 

Donderdag was het wel erg mooi weer. 

In plaats van gymmen in de gymzaal, zijn we lekker buiten gaan gymmen. 

 

Volgende week donderdagavond is alweer de tweede inloopavond. 

U bent van 18:30 uur tot 19:30 uur welkom om in de klas te komen kijken naar het werk van groep 

3, samen met uw kind. 

 

 
 

 

  

Groep   

 

 

Op dinsdag en vrijdag werken we aan ons nieuwe thema "huizen bouwen".  

In groepjes van vier kinderen is een onderzoeksvraag bedacht. 

Bijvoorbeeld: "Wat zijn de verschillen tussen huizen van vroeger en nu?" of 

"Welke fases zijn er tijdens het bouwen van een huis?" 

We werken dit keer in een circuit. Er zijn opdrachten te maken bij een aflevering van het 

klokhuis, er zijn methodelessen over constructie en isolatie en creatieve opdrachten over 

gebouwen en huizen. Er wordt hard en enthousiast gewerkt! 
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Verder oefenen we iedere dag met de tafels. Deze week de tafel van 8 en volgende week die  

van 9. 

 

Nog even het mailadres van juf Suzanne (maandag en vrijdag aanwezig): suzanne.vree@jl.nu 

 

Fijn weekend! 

 

                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat 
 

2 april  Fedor van Tiel  8 

2  Ties Zuidgeest  4 
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