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Corona
Onze school gaat weer een weekje toe en
we hopen dat de nu getroffen maatregelen
uiteindelijk kunnen helpen om
de besmettingen naar beneden te krijgen.
Gisteren hebben jullie via een brief nog wat meer toelichting
gekregen.
Wij hopen van ganser harte dat na de paasvakantie alle kinderen
weer terug naar school kunnen komen.
Paasbundeltje
De kinderen hebben van de leerkrachten een bundeltje
gekregen om volgende week toch enkele oefeningen te
maken…

Rapport
Alle kinderen hebben weer goed hun best gedaan. Er werd hard
gewerkt. Donderdag worden de rapporten naar jullie doorgemaild.
Uiteraard is het altijd zinvol en fijn om even terug te koppelen naar je
zoon/dochter

Conferentie
We laten jullie nu al weten dat onze conferentie op 12 mei wel
doorgaat.
Zwemmen
Na de paasvakantie gaan we nog niet terug zwemmen.
De kinderen krijgen alternatieve sportactiviteiten aangeboden.
We houden jullie op de hoogte.
Beloning

Vandaag hielden we al vervroegd ons traditionele forum met leuke
toonmomenten. Daarna konden de kinderen zich uitleven in een
leuk paasspel : “zoek het gouden ei” en “het spel van de valse
paashazen .”
Uiteraard waren er ook voor iedereen paaseitjes en als kers op de
taart speelde juf Noëlla echt voor paashaas en kreeg ieder kind een
paascadeautje.

Pasen
Deel je eten en het zal beter smaken,
Deel je blijdschap en ze zal groter worden.
Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn.
Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken
Deel je kennis en ze zal worden aangevuld
Deel je vreugde en ze zal zich vermenigvuldigen.
Deel je liefde en je zult liefde krijgen
Deel je leven en je zult mens worden
Leven vanuit Pasen is opnieuw geboren worden, een beetje nieuwe
mens worden. Hiertoe en hierin gaat Jezus Christus, Christenen
voor. Laat ons groeien in liefde voor elkaar.

We wensen iedereen een fijne en vrolijke Pasen en hopelijk is de zon
van de partij en kunnen we genieten van het schitterend spektakel
van de ontluikende lente!
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