Paasbode
Belangrijke data
07 april
Groepen 3 t/m 8 nemen lootje + tas mee naar huis
13 april
Kinderen nemen bord en lepel mee naar school
14 april
Paasontbijt en Paasviering in de kerk
15 april
Goede vrijdag, de kinderen zijn vrij
Met deze Paasbode willen wij u informeren over de naderende Paasviering.
Dit jaar mogen wij weer gezellig met elkaar ontbijten. Om dit feestelijk te vieren hebben
we het volgende bedacht!
Voor de groepen 1/2:
De kinderen versieren op school een papieren tas voor een ander kind.
Woensdag 13 april nemen de kinderen een bord en bestek mee naar school.
Donderdag 14 april nemen de kinderen een eigen ontbijt mee naar school. In de klas
staan de versierde tassen klaar en wordt er ontbeten. De Ouderraad verzorgt het
drinken. Na het ontbijt zal er een Paasdienst in de kerk plaatsvinden.
Voor de groepen 3 t/m 8:
Donderdag 7 april vullen de kinderen op school een lootje in (zie onder). Op dit lootje
geven zij aan wat zij als ontbijt willen.
Aan het einde van de dag trekken de kinderen een lootje en nemen dat met de lege
papieren tas mee naar huis.
Thuis versieren de kinderen de tas zo mooi mogelijk in Paasstijl.
Woensdag 13 april nemen de kinderen een bord en bestek mee naar school.
Donderdag 14 april wordt de versierde tas met hierin het ontbijt meegenomen naar
school. Zo staat er voor ieder kind een verrassing klaar.
In de klas wordt er ontbeten. De Ouderraad zal het drinken verzorgen. Na het ontbijt zal
er een Paasdienst in de kerk plaatsvinden.
De kinderen met een voedselallergie krijgen wel een versierde tas, maar nemen hun
eigen ontbijt mee.
Wij willen u vragen zich aan het ingevulde lootje te houden.
Alvast bedankt. Wij hopen er een leuk en gezellig paasontbijt van te maken.
Met vriendelijke groet,
De Paascommissie

