BS De Grasspriet - Sprietpraat 13 maart 2018

Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u weer een nieuwe Sprietpraat.
De volgende Sprietpraat verschijnt op dinsdag 17 april 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor De Sprietpraat dan kan dat t/m 13 april 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Sprietpraat.
Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Grasspriet

Verkeerssituatie

Beste ouders/verzorgers,
Wij zitten met een probleem, namelijk: ouders/verzorgers en kinderen die op het fietspad staan
wanneer wij naar huis willen.De tegels zijn ook al gemarkeerd met rood ( voor het fietspad ) en in
het grijs ( voor de voetgangers ). Als er kinderen op het fietspad staan is er een kans dat wij tegen
hen aan botsen en dat is natuurlijk niet zo fijn. Maar dat is niet het enige waar wij ons aan storen,
want wij kunnen er niet gemakkelijk doorheen en wij moeten steeds afstappen.
Wij hebben een paar oplossingen bedacht omdat te verbeteren en het veiliger te maken. Wij
hebben al borden gemaakt voor het probleem, daarop kunt u zien dat u op het grijs moet staan en
op het rood moet fietsen. Wij hopen natuurlijk ook door dit stukje tekst dat het gaat verbeteren.
Wij hopen dat u er rekening mee houdt,
Met namens Groep 7/8.
Lisa, Luna en Sanne

Nieuws MR

Wist je dat...
- Veel mensen zich buigen over mogelijke oplossingen voor de vervangersproblematiek?
- We bezig zijn met de voorbereidingen voor een informatieavond over (cyber-)pesten?
- Dit al genoteerd mag worden op de kalender bij maandag 9 april?
- Jullie hier binnenkort een interessante uitnodiging voor ontvangen?
- Caroline van Veldhoven ons helaas binnenkort gaat verlaten?
- We dus hopen dat een nieuwe ouder ons komt versterken?
- We het heel graag horen als je hier interesse in hebt!
Groetjes van de MR:
Caroline van Veldhoven
John Otten
Manon Smolders
juf Maj-Britt

juf Rianne
juf Valerie

Belangrijke data

22 maart
- Rapport mee naar huis
1 en 2 april
- Pasen, de kinderen zijn vrij
11 april
- Studiedag, kinderen zijn vrij
17 t/m 19 april
- Centrale eindtoets groep 8
24 t/m 26 april
- Kamp groep 8
26 april
- Studiemiddag, de kinderen zijn vrij
27 april t/m 11 mei - Meivakantie

Paasvoorstelling

Voorstelling voor kinderen van de basisschool
PAASVOORSTELLING

Wij zijn blij jullie deze speciale PAASVOORSTELLING te kunnen presenteren, verteld door Simon
en Zusje Zo, het Paasverhaal zoals beschreven in de evangeliën. Pasen Is het feest van de
opstandig: Jezus heeft het goed gemaakt tussen God en de mensen. Vergeving van al onze
zonden en schuld omdat Jezus deze schuld op zich nam toen hij stierf aan het kruis. Jezus
overwon de dood door op te staan, de dood heeft niet het laatste woord.
Dit verhaal word speels en verbeeldingsvol gebracht. Maar niet alleen door Simon en Zusje Zo,
nee.. ook de kinderen doen mee. Ze worden op allerlei manieren bij de voorstelling betrokken. Er
zal muziek zijn, prachtig decor met mooie lichteffecten. Met lied en toneel word het hele verhaal
over de opstandig van Jezus verteld/ uitgebeeld met hulp van de kinderen. Een prachtige manier
om samen te zoeken naar de betekenis van het hele verhaal Zo leren de kinderen zichzelf beter
kennen en onderzoeken ze de wereld om hen heen. Samen zoeken naar de betekenis van dit
bijzonder verhaal.
Dit jaar is het voor de WIK een speciale editie, we vieren ons jubileum:
20 jaar bestaat het WIK. De middag zal daarom een feestelijk tintje hebben.
Wij hopen dit bijzonder jubileum met jullie tot een gezellig middag te maken.
Deze middag wordt georganiseerd door de Werkgroep Interkerkelijke Kindermiddag,
en financieel mede mogelijk gemaakt door alle kerken van Valkenswaard.
Voor informatie: tel. 0495 591405 of 040 2019906
Plaats:
“de Belleman” te Dommelen
Datum: 21 maart 2018
Tijd: 14.00 u. – 16.00 u.
Jubileumprijs: €2,50

Kledingbeurs

Zaterdag 7 april - Kledingbeurs in Leende.
Klik hier om de flyer te downloaden.

Passiespel

Enkele kinderen van uw school of van andere scholen in Valkenswaard en omgeving spelen op
Goede Vrijdag, 30 maart a.s. mee in: Het Passiespel.
Voor deze uitvoering hebben wij een poster gemaakt. Een van de kinderen of een van onze
medewerkers zal deze binnenkort meebrengen naar school. Wij zouden het fijn vinden als u deze
raamposter duidelijk zichtbaar voor de ouders wilt ophangen.
Graag vragen wij u nog om een gunst, namelijk om onderstaand berichtje in uw informatieblaadje
naar de ouders toe, te plaatsen:
“HET PASSIESPEL: Alweer voor de 21e keer!
Het spel wordt gehouden in de Nicolaaskerk, aan de markt te Valkenswaard en wel op Goede
Vrijdag 30 maart a.s. om 19.00 uur. Toegang is gratis. (Maar een kleine bijdrage voor ons
voortbestaan wordt op prijs gesteld.)
Het Passiespel gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus van Nazareth.
Het is een musical met diverse mooie liedjes, zowel solo als in koor gezongen, ondersteund door
live muziek.
Daar er diverse leerlingen van onze en/of andere basisscholen uit Valkenswaard en omgeving
meedoen, is het een aanrader om dit leuke schouwspel eens van dichtbij te komen bekijken. En
wellicht worden er kinderen zo enthousiast dat ze volgend jaar zelf mee willen spelen.
Tot ziens bij het Passiespel!, namens werkgroep Het Passiespel.”
Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl
Ons e-mailadres is: Het.passiespel@gmail.com
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijk groet,
Maria Elshof, namens werkgroep Het Passiespel
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