
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

  29 maart 2022 

In deze editie: 

✓ Twee acties voor Oekraïne  

✓ Opbrengst Bag2School 

✓ Palmpasen 

✓ Witte Donderdagviering 

✓ Koningsspelen: hulpvaders gezocht 

✓ Corona zelftesten 

✓ Ouderenquête 

✓ Afscheid Yvonne Kwakkel 

Agenda  

✓ 30 maart  : Sponsorloop voor Oekraïne 

✓ 30 maart  : Overleg AC 

✓ 31 maart  : MR vergadering 

✓ 8 april   : Palmpasenoptocht 

✓ 14 april  : Witte Donderdagviering 

✓ 15-18 april  : Paasweekend 

✓ 22 april  : Koningsspelen 

✓ 25 april- 6 mei : Meivakantie 

 

Twee acties voor Oekraïne 

En toen waren er opeens twee acties tegelijk voor 

Oekraïne… Terwijl juf Lianne en juf Tamara plannen 

aan het smeden waren voor een sponsorloop met 

gymmeesters Niels en Raoul, bedacht groep 8 hun 

eigen plan. Omdat we blij zijn met initiatieven van onze 

leerlingen, maar ook de sponsorloop een mooie actie 

vonden hebben we besloten beide door te laten gaan. 

De flessenactie ging enorm hard en de flessen zijn 

ingeleverd met een tussenopbrengst van €115,-! Goed 

gedaan, groep 8! Woensdag gaan we lopen met alle 

groepen bij de atletiekbaan en hopen we dit bedrag nog een enorme boost te geven. 

Een aantal partijen willen we nu al enorm bedanken:  

✓ Met hulp van de Jumbo (sponsoring van de bananen bij de sponsorloop)  

✓ de Albert Heijn, Jumbo en Dekamarkt (hulp bij het inleveren van enorme zakken 

met statiegeldflessen) 

✓ Cialfo, die ons de atletiekbaan gratis ter beschikking heeft gesteld 

✓ Alle sponsoren die gul gegeven hebben of nog gaan geven 

✓ De hulpouders en beide meesters bij de organisatie van de sponsorloop! 

Super dat dit op korte termijn geregeld kon worden!  

 

 



 

Opbrengst Bag2School actie 

Afgelopen woensdagmorgen zijn de zakken van Bag2School weer bij ons 

opgehaald. Dit keer was de berg zakken iets kleiner. De peuters van MAM’s 

vonden het laden en lossen zo interessant dat zij druk hebben geholpen 

met het laden van de zakken! Bij elkaar hebben we 142 kilo kleding 

ingeleverd, wat ons €42,60 heeft opgeleverd voor buitenspelmateriaal op school.  

 

Palmpasen 

Vrijdag 8 april lopen we met de groepen 1 t/m 4 de 

Palmpaasoptocht. Het Palmpaasfeest is een herinnering aan de 

intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. 

Met de groepen 1/2, 2/3 en 4 lopen op vrijdag 8 april de 

Palmpaasoptocht, die ons herinnert aan dat feest van Jezus.  

De feestelijke optocht begint om 13.45 vanaf het kleuterplein.  

De route start op het kleuterplein, linksaf, rondje om de kerk, Hoofdstraat en dan terug 

naar het parkeerterrein bij de school en we eindigen op het grote plein. 

We hopen dat er veel ouders langs de weg zullen staan. 

De palmpaasstok zit vol symbolen die het volgende betekenen: 

✓ De stok heeft de vorm van een kruis als teken van het lijden en sterven van 

Jezus. 

✓ De palmtakjes die eraan hangen, herinneren ons aan de palmbladeren waarmee 

de mensen Jezus bejubelden in Jeruzalem. Het altijd groene takje is het teken dat 

het leven altijd doorgaat. 

✓ Het broodhaantje boven op de stok herinnert aan de haan die kraaide, nadat 

Petrus drie keer zei dat hij niet bij Jezus hoorde. Het brood herinnert ook aan het 

laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen. 

✓ De 12 doppinda’s zeggen ons dat er twaalf leerlingen waren. 

✓ De eieren aan de stok staan voor het nieuwe leven. 

✓ De versieringen laten zien dat het feest van Pasen snel komt. 

✓ De vrolijke kleuren vertellen ons dat het lente is en alles weer opnieuw gaat 

groeien en bloeien. 

Wie kan ons helpen aan buxustakjes? 

Op onze stok komt een broodhaantje. De staart van dit haantje willen we maken van 

Buxustakjes. We zoeken dus kleine takjes voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Heeft u deze 

struiken en wilt u ze gaan snoeien weet dan dat wij ze graag willen hebben. 

De leerkrachten van groep 1/2, 2/3 en 4 

 

  
Witte Donderdagviering  

Donderdagmorgen 14 april starten we in de Grote Kerk voor onze viering. Het thema van 

de viering is 'Door je tranen heen'. 



De kinderen mogen deze ochtend door u naar de Grote Kerk worden gebracht. De 

leerkrachten zullen voor de ingang van de kerk op de kinderen wachten, waarna ze 

samen met hun juf naar binnen lopen. Ouders, opa's en oma's mogen daarna ook 

plaatsnemen achterin de kerk. De viering duurt ongeveer 30-40 minuten. We vinden het 

fijn als de kinderen zoveel mogelijk in het wit gekleed zijn. Na de viering lopen de 

kinderen met hun juf richting school. 

Fijn dat we weer samen mogen vieren in de kerk! 

 

Koningsspelen: hulpvaders gezocht 

Op vrijdag 22 april zijn weer de Koningsspelen op school. We zijn al 

een eind op weg met het programma voor deze dag, maar we zijn nog 

wel op zoek naar helpende handen. Van oudsher helpen deze dag de 

vaders ons bij de spelletjes en sportieve activiteiten. Met het 

programma wat we nu aan het maken zijn hebben we een programma 

voor de kinderen van groep 1-4 en voor de kinderen van groep 5-8. We kunnen uw hulp 

goed gebruiken van 8:30 uur tot +/- 13:00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via de 

Parro app. Dan hebben we meteen inzichtelijk hoeveel vaders ons kunnen helpen en 

weten we ook of we misschien dit jaar alle ouders erbij gaan betrekken voor voldoende 

hulp. Mocht u meer informatie willen over de dag kunt u hiervoor Werner van Eelen (de 

vader van Juul uit groep 5) benaderen of juf Tessa (groep 6). We maken er weer een 

feestelijke dag van!  

 

Corona zelftesten 

Nu de maatregelen vrijwel allemaal verdwenen zijn hoeven de 

kinderen van de bovenbouw en leerkrachten niet meer twee maal 

per week preventief te testen. Door het afschaffen hiervan hebben 

we nog heel veel zelftesten op school. Die kunnen gebruikt worden 

voor het testen bij klachten van de kinderen. Mocht u behoefte 

hebben aan testen voor thuis, kunt u die dus bij ons ophalen (ook voor kinderen uit de 

lagere groepen). Het is het handigst om dat te doen bij het start van de schooldag: 

meneer Arie of juf Esther kunnen u dan een aantal testen meegeven.   

 

Ouderenquête 

Deze week krijgt u van ons een link via Parro naar de uitnoding voor 

onze tweejaarlijkse enquête naar de oudertevredenheid. De input die u 

ons geeft gebruiken we voor het verbeteren van ons onderwijs. We 

hopen op veel respons waardoor we een mooie representatieve uitslag 

kunnen gebruiken.  

 

Afscheid Yvonne Kwakkel 

Donderdag is de laatste werkdag van Yvonne Kwakkel (MAM’s expert) bij 

locatie MAM’s kinderopvang Epe. Vanaf 1 april zal zij starten bij De 

Diamant in Apeldoorn. Kirsten Moltthof wordt al ingewerkt om vanaf 

vrijdag het stokje volledig over te nemen. We bedanken vanaf deze plek 

Yvonne alvast voor al haar inzet bij het opzetten van de huidige 

samenwerking in onze school en wensen haar veel succes op haar nieuwe 

plek in Apeldoorn! 
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