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16 maart 2018 

Paasontbijt en Paasviering 

 

Op donderdag 29 maart hebben we ons paasontbijt in de 
eigen klas.  
In de groepen 1 t/m 4 wordt dat verzorgd door de ouders via 
de intekenlijsten bij de lokalen. De groepen 5 t/m 8 trekken 
lootjes in de klas en maken de kinderen voor hun klasgenoot 
een lekker ontbijtje klaar, dat ze op deze  
ochtend van huis meenemen. 

 
Daarna hebben we met elkaar een paasviering in de Oosterkerk, waar we 
paasliederen zullen zingen met begeleiding van de “opa band” en zullen we 
luisteren en kijken naar het opstandingsverhaal dat ds. E. van den Ham zal 
verzorgen. Het thema van de viering is “het geheim van Pasen”. 
Ook dit keer is er één dienst met alle kinderen samen, waardoor er geen plaats 
is voor ouders of andere gasten. 
We hopen op een gezellig ontbijt en een goede viering. 
 
De paascommissie 
 

Aanmelding broertjes en zusjes (herinnering) 

Momenteel hebben we erg veel aanmeldingen voor onze school. In verband 
hiermee zijn we in december een instroomgroep voor vierjarigen gestart. 
Ook voor deze groep zijn al veel leerlingen aangemeld. Om er zeker van te zijn 
dat er een plek voor uw zoon of dochter is willen we u vragen de aanmeldings-
formulieren zo snel mogelijk, uiterlijk op de tweede verjaardag, in te leve-
ren.  We zouden het heel vervelend vinden als we broertjes en zusjes van onze 

leerlingen niet kunnen plaatsen.  

Op de website onder het kopje "Ouders" vind u het kopje formulieren en proto-
collen. Hier kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. Als u liever een pa-
pieren versie wilt dan kunt u die bij de administratie op het hoofdgebouw afha-

len. 

Open huis 

Op 23 maart houdt de Prins Florisschool open huis van 9.30 tot 11.30 uur, be-
doeld voor ouders die overwegen hun kind aan te melden als leerling van onze 

school. 
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