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Het Rozenblaadje
april 2019
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28 mei
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Groep 7a – 7b
Veilig Verkeer Nederland
Theoretisch verkeersexamen.
Alle groepen
Inloopmoment van 8:30 tot 9:00 uur.
Groep 8a – 8b
Gastles over de Tweede wereldoorlog.
Alle groepen
Sponsorloop
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje.
Playbackshow.
Groep 1 t/m 4
Palmpaasstokken maken.
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje.
Groep 8a - 8b
Centrale eindtoets basisonderwijs.
Groep 8a - 8b
Centrale eindtoets basisonderwijs.
Paasviering.
Alle groepen
Paasontbijt.
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje.
Goede Vrijdag – Pasen.
Meivakantie.
Groep 8a – 8b
Schoolkamp.
Meesters en Juffendag
Alle meesters en juffen vieren tegelijk hun verjaardag.
Alle groepen
Kijkmiddag zonder afspraak
U bent welkom met uw kind om het werk van uw kind te
bekijken.
Van 15:30 uur tot 16:30 uur.
Groep 5a
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie.
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.

donderdag t/m vrijdag

30 mei t/m
31 mei

dinsdag

4 jun.

woensdag

5 jun.

maandag

10 jun.

dinsdag

11 jun.

dinsdag

18 jun.

vrijdag

28 jun.

maandag

8 jul.

dinsdag

9 jul.

woensdag
dinsdag

10 jul.
16 jul.

vrijdag

19 jul.

maandag t/m vrijdag
maandag
donderdag en vrijdag

22 jul. t/m
30 aug
2 sep.
3 – 4 okt.

Hemelvaart.
Groep 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie.
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.
Groep 6a
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie.
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.
Tweede Pinksterdag.
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
Groepen 5a – 6a – 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Verwerkingsles Ketelbinkie.
Locatie: De Rozenhorst.
Groepen 5a – 6a – 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Mission Symphonic.
Locatie: De Doelen te Rotterdam.
Rapport 2
Groepen 1 t/m 7
10 minutengesprek met afspraak.
Stoeltje passen.
Musical.
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
Zomervakantie.
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
Schoolfotograaf.

Paasfeest
Ons Paasfeest staat dit jaar in het teken van tuinen. Het Paasverhaal speelt zich grotendeels af in de
Tuin van Getsemane en in de tuin van Jozef van Arimatea. Er worden in de klas versjes en liedjes
gezongen over zaaien, groeien en oogsten, passend bij het voorjaarsfeest van nieuw leven dat Pasen
is.
In de weken voor Pasen zult u in de gangen weer viertafels zien staan. De spullen op deze tafels
komen overeen met de levensbeschouwelijke lessen die we in de groepen geven.
Op donderdagmorgen 18 april vieren we met de kinderen het Paasfeest in de kerkzaal van onze
school.
Aards paradijs
Het was de mooiste tuin ter wereld
Alles groeide en bloeide vanzelf
Palmen en granaatappelbomen
Zonnebloemen en vlijtige liesjes
Er was geen tuinman nodig
Er groeide nog geen onkruid
Er liep geen bladluis over de rozen
Geen slakken die in planten gaten vraten
Wel stond er een boom
waar een slang in woonde
Jos van Hest

Paasontbijt 2019
De lessen godsdienst/levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende periode over het
onderwerp ‘zaaien in de wereldtuin’.
Daarom vieren wij Pasen dit jaar ook met een groen/ bloemrijk tintje.
De kinderen mogen donderdag 18 april op hun paasbest naar school toe komen (denk aan leuke
accessoires, kleurtjes). Zodat wij in stijl kunnen Paasontbijten.
De kinderen nemen zelf bord/ beker en bestek mee in een tasje voorzien van naam
(na het ontbijt komt het servies weer vies in het tasje mee naar huis).
Deze spullen graag 17-4 al mee naar school nemen zodat we de tafels kunnen dekken.
Eten/ drinken voor in de pauze is niet nodig.
Wij gaan binnen het thema tuinkers voor het ontbijt zaaien. Hiervoor heeft elk kind een danoontje/
yoghurtbekertje nodig. Helpen jullie allemaal sparen???
Voor het paasontbijt zoeken we per klas 1 a 2 ouders die voor de groep de eieren willen koken.
Deze eieren kunt u vanaf 15 april meenemen. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Palmpaasstokken,
Ook dit jaar gaan we weer met de groepen 1 t/m 4 palmpaasstokken maken.
Wij doen dit op vrijdag 12 april.
U kunt de stok dan samen met uw zoon/dochter na schooltijd naar een ouder/ziek iemand in uw
naaste omgeving brengen.
Wilt u uw kind in de loop van de week van 8 april spulletjes meegeven om aan de stok te hangen.
Denk bijvoorbeeld aan paaseitjes, bonbonnetjes, een sinaasappel of mandarijn, takjes groen enz.
Hier nog even wat extra informatie over de palmpaasstokken en de betekenis ervan:
De palmpaasstok herinnert aan het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De versieringen hebben allemaal betekenis.
 De vorm van de palmpaasstok verwijst naar het kruis van Christus. Symbool van de overwinning
van het leven op de dood.
 De eieren staan voor het begin van nieuw leven.
 Het haantje (van brooddeeg) bestaat uit graan en staat voor groeikracht, levenskiem. De haan
kraait als de zon opkomt, het symbool van waakzaamheid.
 De sinaasappel, gedroogde appeltjes, rozijnen en vijgen verwijzen naar de boom van goed en
kwaad in de tuin van Eden (het paradijs van Adam en Eva).
 Takjes (bijvoorbeeld buxus) staan voor nieuw leven met een verwijzing naar het eeuwige leven.
 Ronde kransen zijn het symbool van de kringloop. De kringloop van het jaar en van het leven.
Wilt u helpen bij het versieren van de stok?
Vult u dan het strookje in onder aan deze brief en lever deze vóór 5 april in bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,
de Paaswerkgroep

De vader/moeder van……………………………………………………………………………………uit
groep……………………………..
wil graag helpen met het maken van de palmpaasstokken op vrijdagochtend 12 april.
(Graag inleveren vóór 5 april)

