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Open Dag woensdag 11 maart 

 
 
Morgen, woensdag 11 maart, houden we ‘s ochtends “Open Huis”. We nodigen alle 
(bijna) 4 jarige kinderen en hun ouders uit onze school te komen bekijken! Ouders 
kunnen kennis maken met ons onderwijs en hun kind(eren) kunnen ook alvast eens 
kijken bij hun (misschien wel) nieuwe “grote” school. 
Ons “Open Huis” is van 9:00 tot 12:00 uur. Ouders, leerkrachten en leerlingen staan 
klaar om u wat te vertellen en te laten zien! 
Wilt u deze uitnodiging ook doorgeven aan mensen die u kent en eventueel 
belangstelling hebben? 
 
Bijbelverhalen 
Thema: · Ontbreken. Inhoud: Ontbreken en missen. 
Verliezen en opzoeken. Het feest van het terugvinden. 
Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Op hangende pootjes (Lucas 15, 11-32).  
Middenbouw: Kan het ook feest zijn voor de jongste zoon? (Lucas 
15, 11-32). 
Bovenbouw: Opnieuw beginnen (Lucas 15, 11-32). 
 



 
Stilteplein is werkplein 
Misschien hebt u het al gemerkt: na de voorjaarsvakantie is ons “stilteplein” niet meer 
wat het was! We hebben er een “Werkplein” van gemaakt! We hebben plekjes 
gecreëerd waar kinderen lekker kunnen lezen, waar ze zelfstandig en ongestoord 
met eigen werk bezig kunnen zijn. Maar er zijn ook plekken waar kinderen hulp 
kunnen krijgen van de onderwijsassistent en waar vragen van leerlingen beantwoord 
kunnen worden.  
We willen op deze manier meer tegemoet komen aan de verschilllende 
onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. 

 
 
Weeksluiting 

Een goede en leuke gewoonte is het om op vrijdag af en toe de 
week af te sluiten met een presentatie van een stamgroep. 
Regelmatig wordt er een weeksluiting verzorgd door een groep. Er 
wordt muziek gespeeld, een toneelstukje opgevoerd, een gedicht 
voorgedragen, een presentatie gehouden of … Voor deze 
weeksluiting nodigen we ouders en andere bekenden uit. In ‘t 
vervolg zal ik in de dinsdagkrant ook weer naam en tijden 
doorgeven. 

Op vrijdag 20 maart om 13:45 uur is stamgroep Borg Ewsum aan de beurt. Op 3 april 
kunt u kijken naar stamgroep Welgelegen. We nodigen u van harte uit te komen 
kijken! 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 

 



 


