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Agenda 
do 7 maart groep 1B naar Restaurant Family Uithoorn 
do 7 maart rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
ma 11 maart briefing schoolvoetbalcoaches, 19.30 uur 
wo 13 maart Schoolvoetbal Fairplay Cup, 12.30-16.00 uur 
vr 15 maart landelijke onderwijsstaking (geen les in groepen 1B-2A-2B-3A-3B-5B) 
di 2 april tryout podiumavond 2B-3B-4B-5B-6B-7A, aanvang 9.45 uur 
di 2 april podiumavonden 2B-3B-4B-5B-6B-7A, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
wo 3 april tryout podiumavond 2C-3C-4C-5C-6A-7C, aanvang 9.45 uur 
wo 3 april podiumavonden 2C-3C-4C-5C-6A-7C, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
do 4 april tryout podiumavond 2A-3A-4A-5A-6C-7B, aanvang 9.45 uur 
do 4 april podiumavonden 2A-3A-4A-5A-6C-7B, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
vr 5 april groepen 1 en 2 vrij 
di 16 t/m do 18 april CITO Eindtoets groepen 8 
do 18 april eiertikken 
vr 19 april t/m vr 3 mei Paas- en meivakantie 
 
 
 

Rectificatie Paasviering op donderdag 18 april 2019 
In de vorige Kwikflits en in de jaarkalender staat vermeld dat er een paaslunch op donderdag 
18 april 2019 zal zijn. Dit is echter niet het geval. Alle kinderen zullen onder schooltijd in de 
klas gezamenlijk “matzes” eten en ondertussen luisteren naar het Paasverhaal. Mocht Uw 
kind altijd op donderdag tussen de middag thuis lunchen, dan kan dat nu ook gewoon. 
 

Coaches voor Fair Play Cup gezocht! 
(bericht van de oudervereniging 
Momenteel hebben drie voetbalteams geen coach, dit zou betekenen dat zij niet kunnen 
deelnemen aan het toernooi op woensdag 13 maart! Geef u op via de lijsten die beneden op 
het prikbord in de gang hangen. Graag naam, e-mailadres en telefoonnummer vermelden. Dit 
kan tot uiterlijk donderdag 7 maart 12.00 uur, hierna wordt de beslissing genomen of het team 
uit het toernooi gehaald moet worden. Namens de kinderen, alvast bedankt! 
Thnx! 
Groetjes Ilonka 
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Levensbeschouwelijke vorming 
Na de voorjaarsvakantie zijn we weer begonnen met een nieuw thema uit Hemel en Aarde: 
TUIN. 
 
De meeste mensen vinden een tuin een heerlijke plaats. Ze zijn er dol op of zouden dolgraag 
een tuin willen. De tuin is de plek waar je frisse lucht hebt, met je handen in de aarde kunt 
wroeten, bij kunt komen en heerlijk in het zonnetje kunt zitten. Met de kinderen verkennen we 
dit voorjaar allerlei aspecten van de tuin als een plek waar je op adem kunt komen. En waar je 
natuurlijk naar hartenlust kunt spelen en rennen. 
 
De kinderen in de onderbouw horen het verhaal over het paradijs, waar mensen eerst 
woonden, als een prachtige tuin waar planten, dieren en mensen in harmonie met elkaar 
leefden. In veel culturen en religies wordt over zo’n paradijstuin gesproken en geschreven. De 
kinderen maken ook kennis met een Zen-tuin, die voor onze begrippen heel leeg en kaal is en 
gevuld is met niet meer dan een paar geharkte motieven in de grond. Deze tuin is bedoeld om 
tot rust te komen. 
 
De kinderen in de middenbouw horen het Bijbelverhaal over de werkers in de wijngaard. De 
werkers die er op het laatst bij kwamen en maar kort het land hebben bewerkt en de planten 
verzorgd, krijgen in deze parabel evenveel loon als de werkers die de hele dag hebben 
gewerkt. Dat roept bij kinderen allerlei vragen op, die er allemaal mogen zijn. Ze zien ook de 
paradijselijke tuinen van de Taj Mahal in India, die aangelegd zijn door een moslimvorst, ter 
ere van zijn geliefde overleden vrouw. Het verhaal is bijna even prachtig als de tuinen zelf. 
 
De kinderen in de bovenbouw maken kennis met een kloostertuin, waar van oudsher veel 
geneeskrachtige kruiden worden verbouwd. Zo krijgen ze wat meer gevoel en idee bij het 
kloosterleven. Ze maken ook kennis met wat een oase eigenlijk is. Dat is niet zomaar een tuin, 
maar een klein vruchtbaar gebied waar het water aan het oppervlak komt, in een verder 
uitgestrekt en droog, warm, zanderig, kaal landschap. De oase is in veel verhalen het decor 
van hoopvolle verhalen. 
Ook het paasverhaal speelt zich grotendeels af in een tuin, de Tuin van Getsemane en in de 
tuin van Jozef van Arimatea. 
Wij hebben als school ook een (binnen)tuin, waar we vast met de kinderen een keer zullen 
gaan kijken! 
 
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. 
 


