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Ouderavond KiVa 
Zoals met u afgesproken willen we nog graag weer een ouderavond houden over de 
voortgang van KiVa, ons lesprogramma voor het versterken van de sociale veiligheid 
en het tegengaan van pesten! De datum voor deze bijzondere ouderavond is dinsdag 
28 mei! 
 
Actie voor de dagen voor Pasen 

Ilona, Stella en Isabella Ailo hebben een actie bedacht om in deze 
tijd voor het paasfeest iets te doen voor andere kinderen. 
Verderop in deze krant leggen ze de actie uit en ook vertellen ze 
hoe ouders en kinderen mee kunnen doen.We bevelen de actie 
van harte aan! 
 

Paasvieringen 
Wat gaat de tijd toch snel! Nog een paar weken en dan vieren 
we weer het paasfeest op school. Op donderdag 18 april vieren 
we het paasfeest in de groepen. We willen in de middagpauze 
weer graag met elkaar eten op school.  
We hebben het kerstdiner nog in onze herinnering: het was zo 
gezellig en samenbindend om op deze manier met elkaar te eten, dat we dat graag 
met pasen weer willen doen. 
En natuurlijk hebben we uw hulp dan weer nodig! Wilt u iets maken voor het 
paasbuffet? U mag zelf weten wat!  
Bij de klassen komen weer lijstjes te hangen waarop u kunt aangeven wat u naar 
school brengt. 
 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens 
op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.  
Aanstaande vrijdag, 29 maart, is stamgroep Duivenvoorde aan de 
beurt! Daarna volgt op 5 april de weeksluiting van Twickel en op 
17 mei die van Muiderslot. 
 
 



Voor de agenda: 
Woensdagmiddag 27 maart: schoolvoetbaltoernooi groepen 5 en 6. De eerste 
wedstrijden beginnen om 14:45 uur op de velden van PH. 
Woensdagmiddag 3 april: schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 
 
Herinnering betalen schoolgeld i.v.m. naderd kamp en schoolreis! 
Er zijn nog steeds ouders die het schoolgeld voor hun kind(eren) niet hebben betaald! 
Binnenkort krijgt u weer een herinnering om te betalen. Wilt u dit alstublieft zo snel mogelijk 
in orde maken?  

 
Gezocht 

1. Zowel in de onder- en bovenbouw zoeken we wc-rollen (lange en korte) en eierdozen 
om iets van te knutselen. Spaart u mee?  

2. Playmobil: Heeft u thuis nog schoon Playmobil over Romeinen, Egyptenaren, 
Middeleeuwen? Doet u er niets meer mee? Stuurt u dan vooral een email met foto 
naar fstoffelsma@telgenborch.nl 
Dit is voor Wereld (groepen 3-4-5 en 6-7-8) prachtig materiaal om tekenfilmpjes mee 
te maken of om in te zetten bij “begeleid werken”.  

 
Bijbelverhalen 
Oplossen (week 12 t/m 14) 
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het 
vinden van waarheid en gerechtigheid. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Ik wil mijn geld terug (Matteüs 18, 23-33); Zonder gasten (Matteüs 14, 14-24).  
middenbouw:  
Zeven keer vergeven? (Matteüs 18, 21-35). 
bovenbouw:  
Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18, 21-35). 

 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
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Kids for kids 

Wij, Ilona, Stella en Isabella Ailo, willen ons in deze tijd voor Pasen extra inzetten voor kinderen die 
het minder goed hebben dan wij. Het is niet eerlijk dat er nog steeds kinderen zijn die honger moeten 
lijden of geen water hebben om te drinken, terwijl wij hier alles in overvloed hebben. 
Wij zijn erg druk geweest met mooie tekeningen maken. Deze gebruiken we als inpakpapier voor een 
lekkere chocoladereep. Papa en mama hebben ons gesponsord door de chocoladerepen voor ons in 
te kopen, wij proberen ze mooi verpakt met onze tekeningen door te verkopen.  
Helpt u ons om ons geluk en onze lach met de arme kinderen te delen?  
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KIDS 

Levert u aub onderstaande gegevens in bij de leerkracht van uw kind, dan zal de reep bij u thuis 
bezorgd worden voor Pasen. Svp tevens gepast geld in een envelop inleveren bij dit briefje.  
================================================================================== 
 
Naam: 
 
Ouder/Verzorger van:  
 
Adres:  
 
Telefoonnummer (zodat we u kunnen bereiken indien u niet thuis bent):  
 
Aantal repen*:  
 
*1 reep:   € 3,- 
  2 repen: € 5,- 


