
 Informatieblad voor ouders en leerlingen 

  Weetjeweekje   
  

jaargang 4 nr. 63 9 maart 2018 

 

Koningsspelen 

Vind u het leuk om ons te helpen bij de Koningsspelen? Neemt u dan even contact op via de mail 

met S.Kloos@hendrik-boogaard.nl of Y.belder@hendrik-boogaard.nl. U kunt ook op Parro kijken 

en het aangeven in de agenda dat u wilt meehelpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van klasbord naar Parro 
 
Vanaf deze week staan onze berichten op Parro in plaats van klasbord. Meld u daarom zo snel 
mogelijk aan, zodat u ook op de hoogte blijft van alles wat er in de groep van uw kind gebeurd. 
 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 
In de teamkamer staat een kist met gevonden voorwerpen. Bent u spullen kwijt? Kom 
even een kijkje nemen, er liggen diverse handschoenen, drinkbekers, lunchbakjes, kleding 
en schoenen.  
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.prinsconstantijn.nl%2Fcontent%2F31253%2Fagenda%2Fclnt%2F92306_org.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.prinsconstantijn.nl%2Fag-31253-7-92306%2Fagenda%2Fschoolreis.html&docid=g-xBy4pLx1WOOM&tbnid=ySC7Mj5Lt7T
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.steefit.nl%2Fassets%2Fimages%2Fsport-point-logo2-jpg.480x0.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.steefit.nl%2Fsteefit-sportmassage%2Fsteefit-sportmassage-hellevoetsluis%2F&docid=i-l6kYSxdZcBXM&tbnid=bIj5kF28o
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1331448259%2Fimage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsportpointnu&docid=4MX8pW8eWEUqOM&tbnid=bdXSkntf054WhM%3A&vet=10ahUKEwilhu7Z6ozTAhXK8RQKHQv6C5cQMwgdKAEwAQ..i&
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.deweblogvanhelmond.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Fcadeau-kado-cadeautje.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deweblogvanhelmond.nl%2Fnieuw-helmonds-nieuws%2Fcadeautje-voor-helmondse-mantelzorgers-2
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fspreekbeurten.info%2Fwp-content%2Fuploads%2Fvuurwerk2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fspreekbeurten.info%2Fvuurwerk.html&docid=VP3-hyYrZOvpuM&tbnid=SFxBvHZay861dM%3A&vet=10ahUKEwjx69WP34vYAhWJbVAKHQTwCtUQMwhFKA


Pasen 2018 

Donderdag 29 maart vieren we op school het paasfeest. 

Paasontbijt 

We beginnen de dag met een gezellig paasontbijt. We maken een paasontbijtje 
voor een ander. In de klas vullen we eerst een lijst in met dingen die we graag lus-
ten. Daarna trekken we lootjes en weten we voor wie we een gezellig ontbijt gaan 
maken. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen de lijst van zichzelf eerst mee naar 
huis om in te vullen met hun ouders. Willen jullie die vrijdag 16 maart weer op 
school inleveren, zodat de leerkracht kan loten. We trekken de lootjes op maan-
dag 19 maart. We vinden de gedachte er achter om iets voor een ander te maken 
heel waardevol. De school zorgt voor het drinken. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 
nemen op 29 maart een ontbijt voor een ander mee en een eigen beker. 

Paasverhaal 

Tijdens, of na het ontbijt vertelt de leerkracht het Paasverhaal aan de groep. 

In de groepen worden plantjes gezaaid n.a.v. het catecheseproject over “groen”: 
feest van een nieuw leven. Wilt u uw kind een plastic bakje meegeven? 

Voedselbank 

Met betrekking tot de paasgedachte doen we ieder jaar een actie voor een goed 
doel. Dit jaar doen wij de actie voor de voedselbank. Vanaf maandag 12 tot maan-
dag 26 maart kunnen de kinderen iets meenemen om in de dozen te doen. De do-
zen komen in de bieb te staan. 

 

De paascommissie; Shirley Dongor, Christine Broersen 



 
 

 

Maart 2018 

Ma 5 t/m 9   Controle hoofdluis 

Di. 6              Adviesgesprekken gr. 8 

Di. 13            Zwemmen 3c 

Do. 15            Zwemmen 3/4b 

Di. 27            Zwemmen 3d 

Do. 29            Zwemmen 4/5b 

Vrij. 30            Goede Vrijdag  

 

April 2018 

Ma      02   2e Paasdag 

Di      10  Zwemmen groep 5a 

Vr      20  Koningsspelen 

Do      26  Zwemmen 6/7b 

Vr      27  Start meivakantie 

 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-13 juni 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar  2017-2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

                             AGENDA 


