
 

LET OP: 
In verband met Goede Vrijdag zijn morgenmiddag alle 
kinderen vrij! 
Fijne Paasdagen toegewenst! 
 
Kuikens op school 
 
In de afgelopen paar weken zijn we in onze klas weer druk 
geweest met kuikentjes broeden.  Die lopen nu in een bak 
bij de klas. We hebben het ook allemaal kunnen volgen als 
we thuis waren, met de webcam. Vrijdag gaan ze weer 
weg.   Een kuiken vertelt: 
Ik (speedy) was eerst  een ei, dat werd gelegd op de 
boerderij. Gelukkig werd ik door een meester gered, 
anders was ik als gebakken eitje geëindigd. Die meester is 
een held, dat vinden mijn vriendjes ook. We werden in 
een lekker warm hokje gelegd. Toen werd ik een stipje 
met wat adertjes, maar nu ben ik uitgegroeid tot een 
zacht kuikentje. We zitten nu in een lekker warme bak en 
het is hier heel gezellig en knus. Nog  een paar weken in 
de warme bak en dan mag ik lekker de wei in. Later ben ik 
een grote kip en leg ik zelf een paar eitjes. Dan hoop ik, 
dat de kuikenmeester ook mijn eitjes ophaalt. 
Bedacht en geschreven door Jeroen en Milo groep 7A 
 

 
 

-----   
 
Wij mochten op school slapen!!!!! 
 
Wij, alle kleuters van de onderbouw, kregen een 
uitnodiging mee waarin stond dat we op school mochten 
logeren. Heus het was geen grap. We moesten 
meenemen: matrasje, slaapzak, tandenborstel, tandpasta, 
ondergoed, handdoek en pyjama. 
 
Heel veel dagen speelden wij en werkten wij over logeren. 
Liedjes hebben we gezongen en naar leuke verhalen 
geluisterd over logeren. Sjoerd vond het leuk om een 

dekbedje te vlechten als knutselwerkje en de 
zelfgemaakte koffertjes hangen nog aan de lijn in de klas. 
 
In de klas hadden we een echte aftelkalender en 
donderdag mochten we drie keer naar school. 
Een keer in de morgen, een keer in de middag en ook nog 
in de avond. De papa’s, mama’s en broertjes en zusjes 
kwamen ons brengen. Bed opmaken in de lege klas en 
toen alle papa’s en mama’s weg waren zijn we aan onze 
tafels in de gang gaan zitten. Daar waren ook een heleboel 
andere juffen en meneren om samen met ons een 
puzzeltocht te doen door de hele school heen. Een 
tekening maken of stoelendans doen of lekker 
schommelen in de grote gymzaal. Na de spelletjes kregen 
we limonade en chips en daarna gingen we bij een 
namaak kampvuur in de aula zitten zingen. Daarna 
moesten we onze pyjama aan doen en na een modeshow 
van alle mooie en grappige pyjama’s ging Caroline een 
verhaaltje voorlezen en toen moesten we gaan slapen. 
 
Caroline en Henriëtte gingen op ons passen en Bea  en 
Marycke sliepen naast onze klas in de gang met de deur 
open want ze pasten niet meer in de klassen zoveel bedjes 
lagen er. Juf Sylvia lag wel in haar klas. 
In de ochtend na de ochtendgymnastiek in de grote 
gymzaal kregen we ontbijt en toen was het alweer tijd om 
ons aan te kleden en opeens waren onze papa’s en 
mama’s er weer. 
 
Wij vonden het superleuk leuk. 
De kinderen uit de klas van Caroline en Bea. 
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Klassenouders 
 
Een tijd geleden hebben wij gevraagd om klassenouders 
die de leerkracht ondersteunen bij het organiseren van 
activiteiten. Elf ouders hebben zich aangemeld waarvoor 
onze hartelijke dank. Echter zijn er nog niet voldoende 
ouders voor alle klassen. Daarom deze herhaalde oproep: 
Wilt u voor de resterende maanden van dit schooljaar 
klassenouder worden voor de groep van uw kind, meldt u 
zich dan a.u.b. bij de leerkracht. Alle ouders die zich 
aangemeld hebben, horen zo spoedig mogelijk van ons! 
 
   ___ 
 
Het afval opruimen 
 
Twee weken geleden waren we naar een busje gegaan 
toen hadden we een videogame gespeeld. Dat vonden wij 
heel leuk! Vorige week hadden wij allemaal zelf afval 
opgeruimd met groepen 5 , 5-6 en 6. Deze week hadden 
wij met afval geknutseld. Wij vonden het best wel moeilijk 
om iets te bedenken maar het was erg leuk!  
Groetjes, Sanne en Dali !!!  

 
----- 

 
Inschrijfformulieren nieuwe leerlingen 
 
Dinsdag 24 maart is er de informatieavond geweest voor 
alle kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden. 
Tijdens deze avond zijn er inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Mocht u nog een inschrijfformulier thuis hebben, zou u 
deze dan aankomende week in willen leveren op school. 
Zo krijgen wij een goed zicht op het aantal kinderen die 
volgend schooljaar nieuw binnenstromen. Denkt u bij het 
inleveren ook gelijk aan een kopie ID bewijs waar het BSN 
nummer van uw kind op staat? 
 
Alvast bedankt! 
 

----- 
 
Mad Science 
 
De hele middenbouw moest naar de aula. Als eerste 
stelde de meneer zich voor, hij heet professor Veilige 
Victor. Toen pakte hij een lange blauwe zak. En toen had 
hij twee vrijwilligers nodig. De eerste mocht vijf keer in de 
zak blazen. En de tweede mocht één keer blazen van een 
afstand. De tweede had meer lucht in de zak geblazen. Bij 
de laatste proef had Veilige Victor een paar juffen nodig. 
Dat waren Astrid en Tisra. Toen moesten ze een arm 
natmaken tot de ellenboog en schuim pakken waar gas in 
zat. En ze moesten letterlijk door het vuur. Er ontstond 
een grote vlam. 
Van Gijs, Bart en Louise uit groep 5a 

 

 
----- 

 

 

 
Zomer 3-Daagse Mook 2015 
 
Ook dit jaar wordt in de laatste week van de 
zomervakantie op 26-27 en 28 augustus in Mook weer de 
jaarlijkse Zomer 3-Daagse georganiseerd. Deze is bestemd 
voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de Grote Lier, de 
Adalbertschool en de Staaij. Er worden dagelijks tal van 
leuke activiteiten gedaan van 10.00 tot 15.00 uur. 
Tijdens deze 3 dagen worden de kinderen ingedeeld in 
groepen gerangschikt naar leeftijd, welke begeleid worden 
door jongeren.  
 
Tijdens de activiteiten wordt een aantal ouders 
ingeschakeld om de diverse posten te bemannen en de 
activiteiten te begeleiden. 
Maar hiervoor hebben we veel vrijwilligers nodig. We zijn 
op zoek naar jongeren vanaf 15 jaar voor het begeleiden 
van groepjes (als je samen met een vriend of vriendin wilt 
is dat ook nog eens extra gezellig) en naar ouders die de 
activiteiten willen begeleiden op de donderdag of de 
vrijdag. 
 
Mocht je je aan willen melden of zijn er nog vragen, neem 
dan contact op met  Marieke Broens 024-3735825 / 
marieke@mbedit.nl, het liefst voor 1 mei. 
 

-----  
 
uit de parochie 
Vieringen rondom Pasen: 

Donderdag 2 april: Witte Donderdag 

Om 19.00 uur is er in de kerk de Witte Donderdag Mis 
met medewerking van kinderkoor St. Frans. 
Aan deze viering zullen ook alle communicanten 
van de zes VOMMMM-parochies deelnemen. 
 
Vrijdag 3 april: Goede Vrijdag 
Om 19.00 uur is er in de kerk een Kruisweg voor 
kinderen. 

Het verhaal bij de kruisweg wordt op een voor kinderen 
begrijpelijke manier verteld. De kinderen lopen langs de 
afbeeldingen, steken een waxinelichtje aan en zingen 
liedjes. 

Zondag 5 april: PASEN 
Tijdens de Mis om 11.00 uur is er kinderwoorddienst in de 
sacristie. 
De kinderen horen hoe Maria Magdalena ontdekt dat het 
graf leeg is. Een engel vertelt haar dat Jezus weer leeft. 

Ook mogen de kinderen een knutselwerkje maken. 

mailto:marieke@mbedit.nl


 
 
 
Bericht van het LOP 

 
 
 

SNEEUWWITJE EN DE ZEVEN DWERGEN 
 

Meedoen met het bijzondere poppenspel voor kinderen 
van 3 tot 7 jaar. Dat is de bedoeling op zondag 12 april om 
16.30 uur in het LOP. Dit spannende sprookje gaat 
poppenspeelster Annemarie Eras een nieuw leven 
inblazen. Daarbij is het heel leuk als de kinderen zelf 
meedoen. Op een grote tafel zetten we Sneeuwwitje, de 
jager, de zeven dwergen, de zeven bedjes, het paleis, de 
boze stiefmoeder en de Prins. Vervolgens gaan we samen 
het verhaal vertellen en spelen. 

 
 

 
 
 

 Het enige wat u hoeft te doen is komen. 
U bent uiteraard met uw kinderen van harte welkom!!! 

 
DUS: 

Wat: Het poppenspel Sneeuwwitje en de zeven dwergen 
Onder leiding van: Annemarie Eras 

Voor wie: alle kinderen van drie tot zeven jaar 
Wanneer: zondag 12 april om half vier 

Waar: In het LOP (Esdoornlaan 3) 
Kosten: geen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wist u dat : 
 
Voor de koningspelen vrijdag 24 april zijn nog veel 
helpende handen nodig. Heeft u een uurtje of de hele 
morgen zin en tijd om ons te helpen Graag doorgeven aan 
de leerkracht van uw kind. 
 
 
 
Belangrijke data 
 
03 april alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 
06 april vrij i.v.m. 2

e
 Paasdag 

14 t/m 17 april avondvierdaagse Kandinsky Molenhoek 
16 april Tierelier Info 
17 april vrije vrijdag groep 1 t/m 3 
27 april vrij i.v.m. Koningsdag 
04 mei  t/m 15-05 meivakantie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


