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Maandag 10 april Informatieavond gr. 3/4 om 18.30 uur 
Informatieavond gr. 5/6 om 20.00 uur 

Dinsdag 11 april Informatieavond gr. 6/7 om 19.00 uur 
OR-vergadering 

Woensdag 12 april Paasviering 
Donderdag 13 april  
Vrijdag 14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij. 

Maandag 17 april 2e Paasdag 
Dinsdag 18 april Ontwikkelingsgesprekken 
Woensdag 19 april Directie afwezig 

Ontwikkelingsgesprekken 
Donderdag 20 april Afsluiting Landenproject 

Ontwikkelingsgesprekken 
Vrijdag 21 april Koningsspelen 

Ontwikkelingsgesprekken 

 

GEFELICITEERD! 

 
11 april Iris Streuer  groep 2 
12 april Maik Gouw  groep 4 
16 april Nick Nieters  groep 6 
 
 
 
 

PAASVIERING – PASSION      WOENSDAG 12 APRIL 

 
Morgen, woensdag 12 april om 8.30 uur, hebben wij een paasviering in de kerk. Dit jaar 
zullen we een soort Passion opvoeren. Er wordt geluisterd naar het Paasverhaal en de 
aanloop daarnaar toe. We zingen samen liedjes en staan stil bij dit bijzondere verhaal.  
We verwachten alle kinderen (groep 1 t/m 8) die ochtend om 8.30 uur bij de H. 
Henricuskerk. Daarna lopen we allemaal samen weer terug naar school. De kinderen die op 
de fiets zijn, kunnen met de fiets aan de hand achter in de rij lopen. 
Ook willen we alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere belangstellenden uitnodigen om 
te komen kijken en luisteren naar onze paasviering.  
 
 

HULPOUDERS GEZOCHT VOOR HET TUINTEAM 

 
We willen graag dat alle kinderen kunnen werken aan onze schooltuin. Op dit moment wordt 
de schooltuin alleen gebruikt door de kleutergroepen onder begeleiding van het Tuinteam. 
We zijn opzoek naar ouders die ons Tuinteam willen komen versterken.  
Wilt u helpt, geef u dan op via pastoormiddelkoopschool@primenius.nl . 
 

mailto:pastoormiddelkoopschool@primenius.nl


ONTWIKKELGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7    18 T/M 21 APRIL 

 
In de week van 18 tot en met 21 april is de derde ronde ontwikkelgesprekken van dit jaar. 
Deze week zullen we u naast de middagen op de dinsdag- en donderdagavond in de 
gelegenheid stellen om op gesprek te komen.  
 
Het intekenen voor de ontwikkelgesprekken kan vanaf donderdag 6 april t/m 
woensdagmiddag 12 april a.s.. De intekenlijsten liggen in “Ons Hart”. (dus niet bij de 
lokalen). 
Mocht u niet ingetekend hebben voor woensdagmiddag dan zullen wij een moment voor u 
inplannen. 
 
Voor groep 8 geldt het volgende: U heeft onlangs de adviesgesprekken Voortgezet 
Onderwijs gehad. Toch willen wij u in de gelegenheid stellen, wanneer er behoefte is om 
voor een ontwikkelgesprek op school te komen. Deze afspraken plannen we in op uw 
initiatief. Dit betekent dat u alleen een uitnodiging ontvangt wanneer u uzelf inschrijft voor 
een gesprek. Schrijft u zich niet in, dan gaan we ervan uit dat er op dit moment geen 
behoefte bestaat voor een gesprek.  
 
Op 3 en 4 mei maakt groep 8 de Route 8 Eindtoets. Een aantal weken daarna krijgt u de 
uitslag. Hierbij willen we ook vast kenbaar maken dat u dan ook in de gelegenheid bent om 
een gesprek aan te vragen om de uitslag samen te bespreken met de mentorleerkracht.  
 

AFSLUITING LANDENPROJECT     DONDERDAG 20 APRIL 

 
We zijn in de groepen 5 t/m 8 al druk bezig met het landenproject. Er worden gerechten 
voorbereid, muurkranten gemaakt, vragen voor een quiz bedacht, dansen ingestudeerd, 
woordzoekers gemaakt, enzovoort!  
Graag nodigen we alle ouders, grootouders, en andere belangstellenden uit om op 
donderdag 20 april vanaf half 2 langs te komen om de landenmarkt te bekijken.  
 

VOLLEYBALTOERNOOI 

 
Afgelopen vrijdagavond (7 april) heeft een deel van het team meegedaan aan het 
volleybaltoernooi dat georganiseerd werd door Onderwijsbureau Meppel. Het was een erg 
gezellige en sportieve avond. 

 
  



 

 


