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Paasviering (donderdag 1 april) 

Dit jaar beginnen we Pasen met ’Hét Pyjama-Paasontbijt‘. De kinderen mogen in pyjama 

naar school komen met een eigen paasontbijtje.  In de klas gaan ze dan deze lekkere 

ontbijtjes (croissantje, broodje, pakje drinken, stukje fruit, enz.) gezellig samen opeten. De 

oudercommissie heeft gezorgd voor paastakken, placemats, servetten en paaseieren.  Ook 

gaan de kinderen in de onder-en middenbouw eitjes zoeken. In de bovenbouw worden de 

eitjes uitgedeeld. Daarna gaat de paasviering online beginnen. We hebben een aflevering 

klaar staan van Praatjesmakers, uit alle groepen mochten een aantal kinderen vertellen over 

waar zij aan denken bij Pasen.  

Na alle leuke, serieuze en soms hilarische antwoorden is het tijd voorde paaskaars en het traditionele paasverhaal, 
dit wordt door leerkrachten voorgelezen.    
 
Omdat de lente in het teken staat van nieuw leven, is er in de vorige Klapper gevraagd om (het liefst winterharde) 
planten mee te nemen. Deze planten gaan de kinderen met elkaar planten op het schoolplein aan de kant van de 
Mahlersingel.  
Het is niet de bedoeling dat ieder kind een plant meeneemt, dit mogen ze samendoen of onderling afspreken.  
 
Hiermee denken we een mooie inhoud te geven aan de Paasviering van 2021. 
 

10 minutengesprekken 
Vandaag en dinsdag 30 maart zijn de 10 minutengesprekken n.a.v. het rapport.  
Nog even de spelregels: 

- Het is belangrijk dat u op tijd inlogt. Eerder kan niet, want dan is de leerkracht nog in gesprek. 
- U logt vanuit Aerobe in op Googlemeet met als ‘vergaderingcode of bijnaam’: (allemaal kleine letters, aan 

elkaar, zonder spaties) voornaam-eerste letter achternaam (het gaat om de naam van uw kind, zonder voor- 
tussenvoegsels): bijvoorbeeld: peterz of natahliea 

 

Volgende klapper   
De volgende Klapper verschijnt donderdag 8 april en verschijnt ook op  www.st-michael.nl 

ZIEKMELDINGEN 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
maar per e-mail sturen aan: 

ziekmeldingen@st-michael.nl 
 

Donderdag 1 april zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en begint het paasweekend  

dat duurt tot en met maandag 5 april 
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