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Agenda
di 30 mrt
wo 1 mrt
do 1 apr
do 1 apr
vr 2 apr

verkeersexamen theorie gr.7
verkeersexamen praktijk gr.7
paasviering in de klas
zingen bij de Hazelaar gr.6
Goede Vrijdag – lln vrij

ma 5 apr
di 13 apr
di 13 apr
vr 16 apr

Jarigen

De komende weken zijn jarig:
29 mrt Jonas
29 mrt juf Esther
2 apr Lieke
2 apr juf Kylie

gr. 7

Tweede Paasdag – lln vrij
buitenlesdag

3 apr Rune
4 apr Jip

gr. 4
gr. 3

actie ‘Mooi Schoon’ gr.7-8
volgende nieuwsbrief

4 apr Brian
7 apr Rik Bruins Slot

gr. 5
gr. 7

8 apr juf Clarinda
10 apr prinses Ariane [14 jaar]
16 apr Milou van Marle

gr. 2

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!

samen lezen

gr. 8

Pannenkoekendag 2021

Nieuwsbrief

Op 19 maart heeft groep 8 pannenkoekendag gevierd met de ouderen in de Hazelaar. Door alle
omstandigheden konden we niet de Hazelaar in om samen met de ouderen de pannenkoeken te
bakken, zoals we normaal doen. Met De Hazelaar hebben we een leuk alternatief bedacht. De
bewoners van De Hazelaar konden genieten van een aantal oud Hollandse liedjes, met de deuren
op een kier konden we deze prima verstaanbaar maken buiten. We deden een dans en speelden
spelletjes zoals boter, kaas en eieren via het raam. De bewoners vonden het fantastisch en met
hun groep 8, wat hebben we genoten van deze bijzondere en leuke ochtend. Natuurlijk konden we
niet anders dan afsluiten met een heerlijke pannenkoek!

Paasviering

Op donderdag 1 april vieren we Pasen op school. Door de maatregelen gaat het dit jaar een beetje
anders. We willen de dag beginnen met een feestelijk paasontbijt in eigen klas. Wilt u uw kind
een heerlijk ontbijtje meegeven? Denk aan croissantje, bolletje, krentenbroodje, eitje, stol enz.
Voor drinken, bordjes en bekers wordt gezorgd. De kinderen zullen het verhaal van Pasen ook in
hun eigen groep horen.
Voor de pauze en de lunch moeten de kinderen natuurlijk ook gewoon hun normale dingen
meenemen. De tas is deze dag dus wat meer gevuld.

Honden op het schoolplein
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De laatste tijd merken we dat ouders bij het brengen en/of halen van hun kind(eren) hun hond
meenemen op het schoolplein. Sommige kinderen en ouders vinden dit niet prettig en dit kan
niet de bedoeling zijn. Wij willen u verzoeken om bij het brengen en halen van uw kind(eren) niet
met uw hond op het schoolplein te komen maar buiten het schoolhek te wachten.

Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl: deze nieuwsbrief en foto’s van de
Hanzewandeling, verkiezingen en pannenkoekendag van groep 8.

Rooster Godsdienst

Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Lied OB/BB: Paasliederen
Week 14: 5 t/m 9 april 2021
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13
Tegenstanders, Ezra 4:1-24
Lied OB: Onze Vader
BB: Onze Vader EL 325
Week 15: 12 t/m 16 april 2021
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12
De tempel is klaar, Ezra 6:13-22
Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1:1 - 2:10
Lied OB: Laat je licht maar schijnen Laat je licht maar schijnen - YouTube
BB: Er is er maar een www.youtube.com/watch?v=VC8dmjnDZfE

