
 
 

 
Belangrijke data in maart/april 
 

• Dinsdag 28 maart: groepen 7 
theoretisch verkeersexamen 

• Zaterdag 1 april: slotconcert KNA 
• Woensdag 5 april: paasfeestviering 

in HHK 
• Donderdag 6 april: school uit om 

13.30u. 
• Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag 
• Maandag 10 april: Tweede 

Paasdag 
• Dinsdag 11 april: ouderavond 

‘Wonderlijk Gemaakt’ 
• Dinsdag 18 t/m donderdag 20 

april: Cito eindtoets groepen 8 
• Vrijdag 21 april: Koningsspelen 
• Maandag 24 april t/m vrijdag 5 

mei: meivakantie 
• Maandag 8 t/m vrijdag 12 mei: 

Schoolvoetbaltoernooi 
 
Alles D.V. 
 

 
 

 
Hosanna. 'Schenk ons heil', bede waarmee Jezus  
begroet werd tijdens zijn intocht in Jeruzalem. 
In Mattheüs 21 vers 15 nemen de kinderen het 
over. Een hele mooie verwijzing naar Psalm 8:   
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen  
hebt U een sterk fundament gelegd. 
 
Op woensdag 5 april is er om 19.00u. een gezamenlijke Paasfeestviering 
van De Bron. De viering wordt gehouden in de kerk van de Hersteld 
Hervormde gemeente (Bethelkerk) aan De Haverkamp 1. Broers, zussen, 
opa en/of oma mogen mee.  
Op donderdag 6 april gaat de school uit om 13.30u. We hebben geen 
Paaslunch dus de kinderen moeten zelf brood meenemen. Ze krijgen 
tussen de middag als verrassing een suikerhaantje! Dus u hoeft maar 
een kleine lunch mee te geven.  
 
Samenwerking KNA- De Bron 
In samenwerking met KNA willen we graag het muziekonderwijs een 
boost geven. Op donderdag 30 maart komt de vertellende piano hun 
kindervoorstelling 'Paniek, waar is de muziek' in de hal van de school 
spelen voor de kleutergroepen. Dit is zonder ouders.   
Op zaterdag 1 april om 19.00u geven de groepen 3 t/m 5 een prachtig 
concert in sporthal Ut Sporthuus. Hier is iedereen welkom! 
Op maandag 20 maart is er een nieuwe ronde van de Ede Doet Cheques 
gestart. We sparen voor het muziekproject van KNA Lunteren.  
 
Ouderavond groepen 1 t/m 8 
Nogmaals willen we u attenderen op de ouderavond van dinsdag 11 
april, met als thema: ‘Wonderlijk Gemaakt’. Het gaat over seksuele en 
relationele vorming. Een actueel onderwerp wat afgelopen week volop 
in het nieuws was. Hoe praten we op school en thuis met kinderen over 
relaties en seksualiteit? Om 19.30u starten we de inloop met koffie en 
thee. De opening is om 19.45u. We eindigen om 21.15u. Fijn als er van 
ieder kind tenminste één ouder is. 
 
Schoolvoetbal 
Dit jaar vindt het schoolvoetbaltoernooi voor 
de groepen 3 t/m 8 plaats van 8 mei t/m 12  
mei 2023. U kunt uw kind hiervoor aanmelden  
tot en met uiterlijk vrijdag 31 maart a.s.  
Op donderdag 6 april moeten we het aantal  
teams doorgeven. Er zijn kinderen die op voetbal zitten en vanwege de 
vele teams die we moeten samenstellen, is het handig te weten op 
welke positie uw kind gewend is te spelen. Het wil niet zeggen dat een 
kind daar straks ook daadwerkelijk speelt, maar het helpt wel om teams 
samen te stellen.   
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https://www.cultureelwoordenboek.nl/bijbel/hosanna

