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Paasoptreden door ons Kinderkoor en afsluiting week 
van de hoop 
Afgelopen maandag heeft ons kinderkoor weer een 
geweldig Paasoptreden weggegeven in verpleeghuis 
Antonius. Het thema was voorjaar en dat sloot mooi aan bij 
het thema van de week van de hoop. Als afsluiting gingen 
de kinderen van ons koor naar de “ouderen” om een 
armbandje aan te bieden en te vertellen wat zij hopen. 
 
 

 
Nieuws uit groep 4  
Vanaf deze week is de uitloop van de vrijdag toch weer verschoven naar de inloop op dinsdag. 
Iedere dinsdagochtend van 8.30 tot 9.00 zijn de ouders van groep 4 van harte uitgenodigd om 
mee te doen met leerspellen.  
Zoals afgelopen maandag besproken in de huiswerkklas 
worden de ouders van groep 4 wat vaker uitgenodigd om 
mee te kijken tijdens een les in de klas. U bent allemaal 
volgende week donderdag 5 april van harte uitgenodigd 
om van 8.30 uur tot 9.30 uur mee te kijken in de klas. We 
starten een kwartier met de dagopening en zullen daarna 
een les van De vreedzame school doen.  
 
Hoera! Ook Dani, Abderrachid, Burak en Tahmid hebben 
het tafeldiploma van groep 4 gehaald. Goed gedaan!  
 
Paasontbijt  
Afgelopen week heeft onze oudercommissie alle inkopen gedaan waardoor onze leerlingen 
vanochtend konden genieten van een heerlijk Paasontbijt. Bij de opening werd iedereen 
welkom gezongen door ons koor. 
 
Juf Annemarie gaat weg! 
Juf Annemarie de Rijke gaat onze school per 1 mei a.s. verlaten. Ze heeft een baan dichterbij 
huis gevonden. Natuurlijk vinden wij het jammer dat zij vertrekt, maar wij gunnen haar deze 
nieuwe uitdaging van harte. 
 
Vaders/ opa’s in het zonnetje 
Heeft u zich al ingeschreven voor diverse activiteiten in de week van 9 april? 
In die week van staan de vaders/opa’s de hele week centraal. Er zijn verschillende activiteiten 
voor en door vaders/opa’s. In de ouderkamer hangen de intekenlijsten. U kunt zich ook via de 
e-mail opgeven. E-mailadres: f.urfa@kindenonderwijsrotterdam.nl 
 
 
Vrije dagen 
Alle leerlingen zijn vrij tot en met dinsdag 3 april. We verwachten alle leerlingen weer op 
woensdag 4 april. 
 
 
 

 



 
 

 

Kalendermaand: Maart en april 

 

  

Maart 
woe 28 Paasviering in de groepen & De Grote Rekendag 

do 29 De leerlingen zijn vrij 

vr 30 De leerlingen zijn vrij 

za 31  

  

April 
zo 01  

ma 02 Pasen: alle leerlingen zijn vrij 

di 03 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

woe 04 13.00 MR 

do 05 Schoolfotograaf 

vr 06 Schoolfotograaf 

za 07  

zo 08  

ma 09 Start van Vaders/opa’s in het zonnetje zetten 

di 10 18.30 – 19.30 uur voor alle ouders: Kinderen en media 

 


