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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Wonderbare visvangst – Intocht Jeruzalem – Palmpasen – Zalving door Maria. 
Bovenbouw: 

Alleen op weg. Het begint allemaal zo mooi. De Here Jezus gaat samen met zijn vrienden eten en daarna nog een 

wandeling maken. Maar in Getsemane gaat het ‘mis’. De discipelen hadden bij hoog en laag beweerd dat zij 

Jezus nooit alleen zouden laten. Maar als de soldaten verschijnen, gaan ze er allemaal vandoor en staat Jezus er 

alleen voor. Hij gaat zonder tegenstribbelen mee met de soldaten, ook al moet Hij helemaal alleen gaan. Maar 

omdat Jezus ervoor koos om knecht te zijn en alleen deze weg te gaan, maakte Hij het mogelijk nu altijd bij ons 

te zijn. Hij weet als geen ander hoe het is om er alleen voor te staan. Hij heeft dit immers zelf meegemaakt.  

 

Agenda: 

17 maart: Inloopmoment – gaat niet door. 

17 maart: Tweede Kamer verkiezingen in lokaal 3.  

 

PBS: 

Op de eerste verdieping is onze bibliotheek, de BAVI bieb. Ook voor deze ruimte hebben we schoolbrede 

afspraken. 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Bavi Bieb Er mogen drie kinderen 

uit een groep 

tegelijkertijd naar de 

Bavi Bieb.  

 

Zet je boek op de goede plek 

terug. 

Ga gelijk terug naar de groep 

als je je boek hebt gevonden. 

Blijf maximaal tien minuten in 

de Bavi Bieb. 

 

 

 

 

Stembureau: 

Woensdag 17 maart a.s. heeft onze school lokaal 3 ter 

beschikking gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen. Toegang 

tot het stembureau is via de tweede ingang op ons Zuidplein 

(Mozaïek-kant). Alle kinderen die normaal via het Zuidplein naar 

binnen en naar buiten gaan, willen we vragen deze dag de eerste 

ingang te gebruiken.  

 

Corona: 

Wilt u altijd juf Marleen op de hoogte brengen als er bijzonderheden rondom Corona zijn m.b.t. uw kind(eren) en 

uw gezin.  

 

Landelijke opschoondag: 

Zaterdag 20 maart is uitgeroepen tot landelijke opschoondag. Dit is een actie tegen 

zwerfafval. Loop jij iedere dag een blokje om? Of laat je de hond uit? Maak er deze dag – 

rekening houdend met Corona – een opschoon-ommetje van en geef het door. Zo maak 

je van jouw buurt een echte zwerfafvalvrije schoonheid. Als je je aanmeldt, ontvang je 

het gratis opschoonpakket - https://www.supportervanschoon.nl/kaart/#kom-in-actie  

 

 

 

 

https://www.supportervanschoon.nl/kaart/#kom-in-actie
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Brede School: 

Deze week start de werving voor de volgende activiteiten.  

 

voor wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

Stedelijk 
Bubbles; voelsprieten voor 
kleuters 

woensdag 7 april 2021 1,2 maandag 22 maart 2021 

Stedelijk Voelsprieten dinsdag 6 april 2021 3,4,5 maandag 22 maart 2021 

Stedelijk Sportcampus middenbouw dinsdag 11 mei 2021 3,4,5 maandag 19 april 2021 

Stedelijk Sportcampus bovenbouw dinsdag 11 mei 2021 6,7,8 maandag 19 april 2021 

 

Wilt u automatisch alle informatie over nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich 

dan hier op de wekelijkse nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FNS-wP&data=02%7C01%7Cinfo.carillon%40degroeiling.nl%7C53a8bcde620547252c9b08d7c4069bb1%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637193404996047413&sdata=4fiJ9whCbF5iDyzm2Uj0Yq%2FeREvbJMQzCvw40Pp%2BGOw%3D&reserved=0

