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Jarigen deze week:

Agenda
maandag 16 maart
dinsdag 17 maart
woensdag 18 maart
donderdag 19 maart
vrijdag 20 maart

-

zaterdag 14 maart

Lenn van Berkel
Laura Stapel
Wende van der Meer
Robert Arul Soundararajan
Tijn Dijkstra
Melissa Wagner
Jurre van Diest
Juf Janneke

zondag 15 maart
maandag 16 maart
woensdag 18 maart
donderdag 19 maart
vrijdag 20 maart
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Nieuwsbrief nr. 25
groep 1-2a
groep 1-2a
Welkom op school!
groep 8a
groep 3
groep 1-2a
groep 7a

Nieuws van de directeur
School op Seef
Groep 3 en 4 hebben vandaag praktisch verkeer geoefend op het schoolplein: vinger
uitsteken en over je schouder kijken, op tijd remmen en stoppen, enz.
Dank aan de hulpouders voor het klaarzetten van de situaties en begeleiden van de
kinderen.

Herinnering
Mocht u het oudertevredenheidsonderzoek nog niet hebben ingevuld, wilt u dit dan
alsnog doen? Wanneer u in de afgelopen week hierover geen mail hebt ontvangen, wilt
u dan contact opnemen met adm.klimboom@ssba.net.
Aanwezigheid
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Koningsspelen
gr 5 t/m 8
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x
x
x
x
-
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Op vrijdag 24 april zijn de Koningsspelen voor de groepen 5 t/m
8.
Alweer meer ouders hebben zich aangemeld om mee te helpen
deze dag; heel fijn en heel erg bedankt!!
Maar we zijn nog steeds op zoek naar een aantal hulpouders om
er een gezellige dag van te maken... Dus vind u het leuk om te
helpen?! Geef u dan snel op! 😊
Sportieve groeten,
Harry en Leonie

Vastenactie

Wandeltocht:
Wandel je met ons mee….
Op zondag 22 maart wordt er
een wandeltocht georganiseerd
voor de vastenactie. Dit jaar
wordt er geld opgehaald voor
onderwijs in
ontwikkelingslanden.
Er kunnen twee afstanden
gelopen worden. Een route van
5 of van 10 kilometer. De 5 kilometer is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen. Met
onderweg een fruitige traktatie. Starten is mogelijk tussen 8.30 en 11.00 uur. De kosten voor
deelname zijn € 3.
Kinderen tot 12 jaren lopen gratis mee.
De inschrijving en start/finish is vanuit het clubgebouw van tafeltennisvereniging de Treffers,
Sportpad 2 te Roelofarendsveen. Na afloop is er nog koffie/thee met wat lekkers, tegen een
kleine vergoeding.
Tot zondag 22 maart.
Namens Jolanda Koek en Thea Huigsloot.

Palmpasen

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Het is al vele jaren traditie om op Palmzondag medeparochianen blij te
maken met een door kinderen versierde palmpasenstok. Ook dit jaar vieren
wij dit
weer met elkaar, in de Petruskerk te Roelofarendsveen. Wij hopen dat er
weer
veel kinderen meedoen, want er zijn veel ouderen die graag een stok
ontvangen! De palmpasenviering is op zondag 05 april om 9.15 uur in de
Petruskerk.

Op zaterdag 4 april van 14.30 tot 15.30 uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk de stokken te
versieren in de familieruimte van de Petruskerk. Wij zorgen voor crêpepapier en spullen om de
stok mooi te versieren. Vanuit de kerk worden er broodhaantjes, pinda’s en palmtakken
geregeld.
We verzoeken jullie om zelf een aantal producten mee te nemen die je aan de stok wil maken.
Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld thee, chocolade, paaseitjes, koekjes, servetten, cup-asoup, thee e.d.. Let erop dat de producten niet te zwaar zijn.
Doe je ook mee? Wil je de stok liever thuis versieren dan kan dit natuurlijk ook.
Het opgeven gaat als volgt:
Kopieer onderstaand strookje, vul het in en mail het naar jozekoot@ziggo.nl uiterlijk vrijdag 27
maart.
Uiteraard zijn ook kinderen die op andere scholen zitten van harte welkom.
Wat is de betekenis nu eigenlijk van een palmpasenstok? Zie hiervoor de uitleg die is
bijgevoegd.
Namens de werkgroep kinderkerk,
Suzanne de Jeu en Joze Koot (3318275)
P.S. Als je ongeveer een week na Pasen de kale palmpasenstok weer op wilt halen op het
adres waar je hem heb gebracht, dan kunnen we de stokken volgend jaar weer opnieuw
gebruiken. De kale stok kun je inleveren op school of inleveren bij een van ons. Mail dan
even om iets af te spreken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil graag een stok versieren
Naam: ………………………………………………………
School:……………………………………………………...Groep:………..
Ik heb wel/geen voorkeuradres:
Naam: ………………………………….
Adres: ………………………………….

Ik kom wel / niet zaterdag 5 april naar de kerk om een palmpasenstok te versieren.

