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Voor in uw agenda: 
Donderdag 13 april     Paasviering 

Vrijdag 14 april en maandag 17 april  Goede vrijdag en Pasen – kinderen vrij 

Donderdag 20 april     schoolfotograaf 

Vrijdag 21 april     koningsspelen 

22 april tot 30 april    meivakantie – alle kinderen vrij 

Lente en Pasen! 

 
Terwijl ik dit schrijf schijnt het  zonnetje heerlijk naar binnen. Na een koude 

winter is de lente dan nu toch echt aangebroken! Wat fijn.  De klok is verzet 

en we kunnen weer een uurtje langer van het zonlicht genieten. In de tuin 

komt de natuur weer tot leven. De knoppen lopen uit en alles  begint weer in 

bloei te staan. Wat een wonder is dat toch elk jaar weer.  Alles lijkt dor en 

dood, maar diep van binnen zit er toch leven! 

 

Binnenkort vieren we weer Pasen. Dan staan we ook weer stil bij het nieuwe 

leven. Jezus was dood, maar is weer levend geworden! Wat een wonder! 

De vrouwen bij het graf zochten naar het  lichaam van Jezus maar de steen 

was weggerold en  het graf was leeg. Wat schrokken ze. Maar de engel 

vertelde hen het goede nieuws. Wat dood was is levend geworden. Er is een 

nieuw  begin.   

 

Ook voor ons geldt dat er altijd een nieuw begin is.  Met  de lessen van  de 

Vreedzame School  leren  we de kinderen dat we hart hebben voor elkaar en 

hoe we conflicten op kunnen lossen. Daarbij gaat het  er ook om dat we 

elkaar steeds weer nieuwe kansen geven. We maken allemaal fouten, maar 

als we Vreedzaam met elkaar omgaan dan gunnen we elkaar telkens weer 

een nieuwe start.  Ik vind het altijd zo  mooi om te zien als twee kinderen een 

conflict met elkaar oplossen en dan samen weer vrolijk op pad gaan. De ruzie 

is vergeten en de relatie is hersteld. Wat zou het mooi zijn als wij net als de 

kinderen konden zijn. Dan zouden we de wereld samen een stukje mooier 

maken.  

 

Ik wens iedereen alvast een heel gelukkig paasfeest! 

Carmela Tumminaro 
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Terugblik themaweek  recyclen 
 
Vorige week stond in het teken van afval en recyclen. 
In de bovenbouw ging het nog een stapje verder en 
leerden de kinderen over circulaire economie.  
 
De kinderen leerden hoe belangrijk het is dat we ons 
afval scheiden en op een goede manier recyclen en 
hergebruiken. Om dit ook werkelijk in de praktijk 
vorm te geven organiseerden we een ruilbeurs. De 
kinderen namen gebruikte spulletjes mee die ze 
anders zouden weggooien. Deze ruilden ze met 
elkaar, waardoor de spullen een tweede leven 
kregen. Het was een enorm succes. Iedereen ging 
weer blij naar huis met de schatten die ze geruild 
hadden.  
 
Ook werd er van restmateriaal van alles gemaakt, 
zoals tafeltjes van resthout, tassen van T- shirts en 
van afval werden leuke knutselobjecten gemaakt.  
 
De bovenbouw ging op bezoek bij de 
elektriciteitscentrale van Eneco. Daar leerden zij 
nadenken over duurzame energie en hoe zij zelf in en 
om het huis duurzaam om kunnen gaan met energie.  
Ook mochten ze een kijkje nemen in de centrale, 
waar de energie werd opgewekt. Dat was heel 
interessant! 
 
Met elkaar sloten we deze leerzame week af met de 
landelijke opschoondag. De kinderen maakten met 
elkaar de wijk schoon.   
 
In de klassen scheiden we nu al een tijdje GFT en 
papier. We hopen binnenkort ook plastic te kunnen 
gaan scheiden.  
 
 

Personele zaken 
 
Voor groep 6/7 zijn we heel blij dat meester Frank op 
de woensdag en donderdag de groep les kan geven. 
Meester Frank is inmiddels al weer lekker  ingewerkt 
en de kinderen zijn al aardig aan hem gewend.  
 
Juf Yeliz kon helaas de vervanging van juf Leny niet 
meer op zich nemen. Gelukkig hebben we daarvoor 
juf Inge gevonden. Zij zal voortaan elke maandag 
groep 4 lesgeven.  
 
We zijn heel blij met deze fijne juf en meester die ons 
team komen versterken. Juf Inge en meester Frank: 
van harte welkom! 
 
Juf Lisa is voor langere tijd afwezig wegens ziekte. We 
wensen haar van harte beterschap! 
 

 

 



 

Pasen 

Op donderdag 13 april vieren we Pasen. De 

kinderen hoeven die dag niet thuis te ontbijten 

want we zullen deze dag weer starten met een 

feestelijk Paasontbijt. Voor dit ontbijt is het wel 

nodig dat elk kind een bord, beker en bestek mee 

neemt naar school. Dit kan worden ingeleverd op 

woensdag 12 april voorzien van naam.  

In de Paasweek wordt in de klassen het verhaal 

van Pasen verteld en leren de kinderen een aantal 

Paasliedjes.  

Aansluitend op het Paasontbijt vieren we met 

elkaar het Paasfeest in de speelzaal en in de 

klassen. We hopen op een geweldig leuke dag! 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 20 april komt de schoolfotograaf weer 

op school. Het zou leuk zijn als de kinderen dan 

allemaal in hun kleurigste, vrolijkste outfit op school 

kunnen komen.  

We starten deze dag weer met het maken van de 

broertjes en zusjesfoto’s. Ook broertjes en zusjes die 

niet op school zitten mogen mee op de foto. Wilt u 

van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u zich 

met al uw kinderen verzamelen in het ouderlokaal 

meteen om 8.30 uur.  

Aansluitend worden dan de groepsfoto’s en de 

individuele portretten gemaakt.  

Helaas is er dit jaar geen mogelijkheid om de 

schoolfoto’s via de U pas te betalen.  

Afwezigheid schoolleider 

Omdat ik op 4 april geopereerd word, zal ik vanaf 4 

april tot de meivakantie afwezig zijn. Gelukkig is er 

een geschikte vervangster voor mij gevonden. Dat is 

Danique Zelissen. Zij is nu werkzaam op de 

Johannesschool. Zij zal 4 dagen per week op school 

zijn. Voor dringende zaken kunt u haar benaderen. 

Uiteraard zijn ook de IB-er , juf Kimberly en de Boco, 

juf Marianne  beschikbaar om eventuele vragen te 

beantwoorden.  

  

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 21 april vieren we de koningsspelen.  

Ook deze dag starten we met het koningsontbijt. 

Daarna is de sportdag. De kinderen van groep 1 t/m 4 

gaan naar de Watergeus, waar zij een spelletjes dag 

gaan beleven, georganiseerd door onze gymstagiaires.  

Groep 5 t/m 8 krijgt een eigen sportief programma. De 

inhoud is nog even een verassing. Hierover volgt later 

meer informatie.  

 

Mededelingen 

Steven Schotborg is gestopt als buurtteam- 

medewerker op onze school. We danken Steven 

hartelijk voor zijn inzet voor onze kinderen. 

Gelukkig neemt Jamila Lamkadmi zijn taak over. Zij 

is bereikbaar op: j.lamkadmi@buurtteamsutrecht.nl 

Trek aan de Bel 

Woensdag 22 maart trokken wij aan de bel voor 

het Liliane Fonds. Een minuut lang maakten we  

herrie met trommels, fluiten, bellen en pannen.  

Een vrijwilligster van het Lilianefonds nam de 

cheque in ontvangst van het geld dat we hadden 

opgehaald met onze kerstmarkt: 271,41euro! 

Hiervan kunnen 2 kinderen  
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