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Paasviering (donderdag 1 april)
Met deze Paasklapper brengen wij u op de hoogte van de paasviering 2021.
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo wordt een deel van de speelplaats door kinderen
klaargemaakt voor het planten van nieuwe plantjes, struikjes en boompjes.

Het pyjama paasontbijt
Het jaarlijkse paasontbijt zal plaatsvinden op donderdag 1 april. Let op! De school is dan om 12.00 uur uit. Dit jaar
hebben we geen paasdozen om te versieren, maar gaan we voor een spetterend pyjama-paasontbijt! De kinderen
mogen in pyjama naar school komen met een eigen gemaakt ontbijtje. De klas is dan uiteraard gezellig versierd.
De kinderen kunnen dan hun lekkere ontbijtje (croissantje, broodje, pakje drinken en stukje fruit) gezellig samen in
de klas eten.
De OC helpt de school met het voorzien van paastakken, paaseitjes en aankleding. De kinderen in de onder- en
middenbouw kunnen eitjes gaan zoeken op de ochtend van 1 april. Voor de kinderen in de bovenbouw worden de
eitjes uitgedeeld. In de klas maken we er een gezellig gezamenlijk paasontbijt van.

‘Praatjesmakers’, paaskaars en het paasverhaal
Voor de paasviering wordt er een filmpje opgenomen waarin kinderen vertellen
over Pasen. Er worden vragen gesteld aan kinderen over de oorsprong en betekenis
van Pasen. De kinderen uit verschillende groepen zullen voor de camera antwoord
geven op deze vragen. Dit filmpje wordt in alle klassen getoond na het paasontbijt.
Na de vragen en de te gekke en leuke antwoorden wordt de paaskaars ontstoken en
het traditionele verhaal (kinderbijbel) voorgelezen door leerkrachten. In onze katholieke traditie staan we met de
kinderen stil bij het paasverhaal. Wij geven ze graag de boodschap mee van hoop en vertrouwen.

It’s time for a quiz!
Om de kinderen op een leuke manier te informeren over Pasen gaan we een paasquiz
houden. De kinderen in de bovenbouw worden uitgedaagd om in 2-tallen zoveel
mogelijk vragen goed te beantwoorden. Deze spetterende (digitale) quiz wordt na het
paasontbijt verzorgd door de leerkrachten.

En nog meer paasactiviteiten
Paaskaartjes (groepen 1 & 2)
De kleuters gaan wenskaartjes maken voor de bewoners van de woonzorglocatie Liduina. De kaartjes zullen na de
Paasviering door juf Miriam aan het Liduina worden overhandigd.
Nieuw leven (groep 3 t/m 8)
Door de groepen 3 t/m 8 wordt de tuin weer helemaal mooi gemaakt! De kinderen kunnen een nieuw plantje (leven)
meenemen en samen met de klas planten in de tuin van de school. De tuincommissie heeft een mooie plek in de tuin
gecreëerd waar de plantjes per groep geplaatst kunnen worden.
De plekken zijn met paaltjes aangegeven, binnen deze paaltjes worden de nieuwe planten geplaatst. Uiteraard is het
niet verplicht om een plantje mee te geven. De school zal zelf ook voor wat groen zorgen.
Tip: Wanneer u een plantje aan uw kind wilt en kan meegeven, graag een (winterharde) groenblijver.

Rapporten en gesprekken
Dinsdag 23 maart krijgen de kinderen hun rapport. De gesprekken vinden donderdag 25 maart en dinsdag 30 maart
plaats in de digitale leeromgeving van de kinderen (Aerobe) in Googlemeet.
U ontvangt donderdag 18 maart een link waarmee u kunt inschrijven voor de gesprekken.

Instroomgroep
Maandag 29 maart starten we met een instroomgroep. Alle nieuwe leerlingen die dit schooljaar nog 4 jaar worden,
starten in deze groep. Tegelijkertijd heten we onze nieuwe collega juf Marianne welkom. Tot aan de zomervakantie
is zij de juf van de allerjongsten.
Omdat de groep in het lokaal komt waar nu groep 4 BEG zit, moet er verhuisd worden. Groep 6 CZH verhuist naar
één van de nieuwe lokalen, groep 4 BEG verhuist naar boven naar het lokaal waar nu nog groep 6 CZH zit.

ZIEKMELDINGEN
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch,
maar per e-mail sturen aan:
ziekmeldingen@st-michael.nl

Volgende klapper
De volgende Klapper verschijnt donderdag 25 maart en verschijnt ook op www.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

