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Beste ouders,

1 april 2021

Hierbij ontvangt u van ons de tweewekelijkse Info van dit schooljaar. Veel leesplezier!
Trefwoord.
In de aanloop naar Pasen is het thema “liefhebben”. In dit thema draait het om vriendschap en liefde. Het helpt de
kinderen te ontdekken dat liefde een woord is dat werkelijkheid wordt als je het vertaalt in concrete daden. Je doet
iets voor een vriend of je geeft een geschenk, zonder er iets voor terug te willen. Je geeft elkaar aandacht en bent
bij de ander als die jou nodig heeft. Die “vertaling” van liefde is ook terug te vinden in de verhalen rondom Pasen.
Bijvoorbeeld dat Jezus de voeten van zijn vrienden wast. De meester wast hierbij de voeten van de knechten. Hij
geeft hiermee het goede voorbeeld. Het is niet belangrijk of je meester of knecht bent. Als je dat begrijpt kun je
gelukkig worden.
Vanuit het team.
Eerst een feestelijke mededeling. Juf Felicia is zwanger en uitgerekend in september. Zij blijft tot einde van het
schooljaar werken in groep 6. Langs deze weg willen we haar en haar man feliciteren en hopen dat zij een fijne
zwangerschap zal hebben.
Juf Laura is gelukkig weer helemaal hersteld. Zij is afgelopen maandag weer gestart met werken.
Juf Samantha heeft nog even rust nodig en juf Jolanda zal na de meivakantie weer stapje voor stapje gaan
reïntegreren.
Rembrandt project
U heeft wellicht op donderdag 22 april in uw agenda staan ‘afsluiting thema met ouders’. Voor de coronatijd hadden
we een aantal keer per jaar een ouderbijeenkomst na schooltijd. Helaas gaat ook deze ouderbijeenkomst op 22
april niet door in verband met de maatregelen. Gelukkig gaat het thema dat we schoolbreed gepland hadden met
de kinderen wel grotendeels door.
We hadden vorig jaar gekozen voor het thema Rembrandt in verband met het ‘Rembrandtjaar’. We hebben het
thema toen doorgeschoven naar dit jaar. In de klassen gaan de kinderen leren over deze beroemdste schilder van
Nederland. In samenwerking met Globe, centrum voor kunst en cultuur, komt een beeldend kunstenaar in iedere
klas een workshop geven over Rembrandt. Het zal gaan over de zelfportretten, de landschappen, het bijzondere
licht- en donkergebruik en natuurlijk over de Nachtwacht. Naast het kijken naar (plaatjes van) Rembrandts werk,
gaan we natuurlijk ook zelf werk maken; tekenen, etsen en schilderen. De gemaakte kunstwerken wilden we graag
tentoonstellen voor jullie als ouders. In verband met alle maatregelen doen we dat niet bij een ouderbijeenkomst,
maar wordt het een openluchttentoonstelling. Waar en wanneer precies laten we jullie nog weten, in ieder geval
rond de 22ste april.
Koningsspelen.
De koningsspelen gaan dit jaar gelukkig wel door, echter in aangepaste vorm. Ze worden gehouden op vrijdag 23
april a.s. Binnenkort hoort u hier meer over.

Om alvast te noteren in uw agenda.
Vrijdag 2 april:
Goede Vrijdag t/m maandag 5 april (tweede Paasdag), de kinderen zijn vrij
Dinsdag 6 april:
School begint weer
Vrijdag 16 april:
De Info verschijnt weer
Vrijdag 23 april:
Koningsspelen, de meivakantie begint
Zaterdag 1 mei:
Dag van de arbeid
Dinsdag 4 mei:
Dodenherdenking
Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
Zondag 9 mei:
Moederdag
Maandag 10 mei: School begint weer
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei:
Vrije dag
Zondag 23 mei:
Eerste Pinksterdag
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag
Dinsdag 25 mei:
Weer naar school
Wij wensen u een heel fijn Paasweekend. Team Avonturijn

