April 2019
Hallo allemaal!
De maand april is inmiddels ingegaan, tijd voor een nieuwe Ouderinfo. Voor je het weet staan
Pasen en de meivakantie voor de deur en gaan we de laatste periode van het huidige schooljaar in.
Voor het zover is doen we als school weer mee aan de Mini-Roparun op vrijdag 12 april (meer
informatie volgt, uw kind heeft hiervan al een sponsorformulier ontvangen) en vieren we uiteraard
Pasen. De paasviering belooft een uniek karakter te krijgen, verderop meer.
Deze week is het nieuwe peuter- en kleuterplein open gegaan. Sinds maandag wordt er heerlijk
gespeeld door de jongste kinderen. Het is een prachtig, duurzaam plein geworden. Er is volop uitdaging
voor de kinderen! Zoals in de vorige Ouderinfo al aangegeven, wijzen we u er nogmaals op dat we
beschikken over camerabewaking op onze pleinen. We gaan ervan uit dat dit preventief werkt. Verder
willen we in dit kader nogmaals melden dat kinderen op onze pleinen welkom zijn zolang de poorten
open staan, echter wanneer de poorten dicht zijn, is het terrein verboden voor onbevoegden. Het
peuter- en kleuterplein is écht alleen bedoeld voor de jongste kinderen. Dit klinkt wellicht streng, maar
in het kader van mogelijk misbruik van het plein en vandalisme willen we het toch vermelden. Mocht
het van toepassing zijn, bespreek dit dan ook met uw kind(eren).
Voor nu wensen we u alvast een hele fijne Pasen en een mooie meivakantie toe!
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
4 april
Theoretisch verkeersexamen groep 7
11 april
Praktisch verkeersexamen groep 7
12 april
Mini-Roparun
18 april
Witte Donderdag – paasviering op school
19 april
Goede Vrijdag – tot 12.00 u naar school
20 april – 5 mei
Meivakantie
8 mei
Voorstelling ‘Zee is van plastic’
13 mei
Studiedag (leerlingen vrij)

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
PASEN
Dit jaar zal de paasviering op Witte Donderdag
18 april plaats vinden. ‘s Ochtends wordt er
traditie getrouw getietst in de eigen klas en in
de grote gymzaal! Tietsjen houdt in dat twee
kinderen tegenover elkaar zitten met een
hardgekookt ei. Na het versje ‘Rikketikketik, jij
en ik, eitje groot, eitje klein, wie zal onze
koning zijn?’ botsen de kinderen met de eitjes
tegen elkaar. Degene waarvan het ei heel blijft
gaat door naar de volgende ronde. Tot er per
leerjaar één winnaar overblijft. De winnaar
mag tegen de winnaars van de andere
leerjaren. Zo ontstaat er een kampioen van de
school. Dit wordt vast weer een groot
spektakel! Om te tietsjen heeft ieder kind één

hardgekookt ei nodig. Dit ei mag door uw kind
op creatieve wijze versierd zijn, maar niet met
stickers en materialen beplakt
worden. Het tietsjen kan door het
beplakken belemmerd worden.
Unieke gebeurtenis
Na dit spektakel vindt er in de
middag iets unieks plaats. Samen
met de andere katholieke
basisscholen Maria Regina en Pius X hebben
we eenzelfde voorstelling van ‘De Zandprinses’
geregeld. Deze zal live gestreamd worden
vanuit Maria Regina. Wij zijn natuurlijk erg
benieuwd! Wij kijken uit naar een mooie
paasviering.

TER INFORMATIE
TERUGVINDEN OUDERINFO
Het is twee keer gebeurd dat de Ouderinfo niet
meer terug te vinden was via Social School, dit
is erg onhandig. Graag attenderen we u er op
dat de Ouderinfo ook altijd terug te vinden is
op onze site: link Ouderinfo.
AVONDVIERDAAGSE
Normaal gesproken zou er al informatie
uitgaan omtrent de traditionele
avondvierdaagse in Steenbergen. Er is echter
gebleken dat de organisatie (Wandelvereniging
De Blaar) ophoudt te bestaan. Hierdoor is het
nog onduidelijk wat er met het evenement
gebeurt.
BATTERIJEN
We hebben op school weer een batterijen
inleverton staan. Hierbij geldt ook de actie
'Lever ze in en WIN!' voor basisscholen.
Lege batterijen inleveren is niet alleen goed
voor het milieu, je kunt er nu ook elke maand
te gekke prijzen mee winnen! Stop 10 lege
batterijen in een zakje en doe daarbij een
briefje met daarop je naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer je
het zakje inlevert in de inzamelton op jouw
basisschool, speel je automatisch mee met de
'Lever ze in en WIN!' actie van Stibat. Hoe meer
zakjes je inlevert, hoe meer kans je maakt!

V AN ONZ E PARTNE RS
PEUTER- EN KLEUTERVIERING
Namens de St. Anna- en St. Christoffelparochie
nodigen wij u uit voor de peuter- kleuterviering
op zondag 14 april om 11.00 uur in de
Vredeskerk te Steenbergen. Het thema van
deze viering is: “Palmzondag”. Tijdens de Kerk
op Schoot-viering staat het verhaal van de
intocht in Jeruzalem centraal. Het Bijbelverhaal
wordt in scènes verdeeld: een paar zinnen
tekst, een toepasselijk liedje (op een bekende
peutermelodie) en een ‘belevingselement’,
waarbij we afwisselend verschillende zintuigen
aanspreken. We steken de familiekaars aan,
beginnen en eindigen met een gebedje,
luisteren naar een verhaal en zingen samen.

Iedereen is welkom bij deze laagdrempelige
viering, kinderen van 0-6 jaar met hun
(groot)ouders, broers en zussen, of ze nu actief
betrokken zijn bij de kerkelijke gemeente of
niet.
Daarnaast is er na afloop van de viering ruimte
voor ontmoeting tussen de ouders met
koffie/thee/limonade en iets lekkers. De
kinderen maken na de viering een
palmpaasstok. A.u.b. aanmelden voor deze
viering i.v.m. de organisatie.
par.secretariaat@sintannaparochie.com
We zien u graag op zondag 14 april om 11.00
uur.
De Vredeskerk
Magnoliastraat 18
4651 LD Steenbergen

