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Data om te onthouden:
ma. 19 t/m vr. 23 maart
do. 29 maart
vr. 30 maart
ma. 2 april
di. 3 april
do. 5 april

schoolkamp groep 8
Paasviering
continurooster tot 14.30 uur
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij!
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij!
Studiedag, alle kinderen vrij!
nieuwe INFOrmatief

Pasen - Continurooster
Donderdag 29 maart staat bij ons in het teken van Pasen. Er is die dag een
continurooster tot 14.30 u.
We starten de dag met de Paasviering in de Joannes de Dooperkerk. Kinderen
spelen het Paasspel “Tijd om op te staan.”
De kinderen uit groep 1 t/m 8 worden om 8.25 uur op het kerkplein verwacht.
Vanwege de veiligheid vragen wij u om niet met auto’s op het kerkplein te komen.
Na de viering in de kerk gaan we gezamenlijk terug naar school. De groepen 1 t/m 4
gaan lopen met hun leerkracht en de groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets terug.
Op school gaan de kinderen creatief met Pasen aan de slag.
Tussen de middag blijven alle kinderen op school om te genieten van een
Paaslunch. Voor eten en drinken wordt dus gezorgd!
We sluiten de dag af met een vossenjacht in de wijk, waarbij ook de Paashaas
aanwezig zal zijn.
Na deze afwisselende dag kunnen de kinderen, vanaf 14.30
u, gaan genieten van een (extra) lang Paasweekend.
Mocht de vervroegde opvang van uw kind door het
continurooster een probleem zijn, bespreekt u dat dan even
met de leerkracht. De school neemt die taak dan waar.
De Paaswerkgroep wenst iedereen Vrolijk Pasen!

Studiedag
Dinsdag 3 april zullen de leerkrachten samen een studiedag organiseren.
Alle kinderen zijn daarom deze hele dag vrij! Lekker nog een extra dagje na Pasen…
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Geen gymlessen komende week
Volgende week zijn er helaas geen gymlessen mogelijk.
Dinsdagmiddag is de zaal aan de Gantellaan bezet, woensdag ‘t Baken en
donderdag en vrijdag zullen we niet gymmen i.v.m. onze Paasfestiviteiten en Goede
Vrijdag. Vanaf 4 april gymmen we weer!

Kamp groep 8
Terwijl we deze INFOrmatief versturen zitten onze groepen 8 in Esbeek op hun
FEEST-kamp. Het is er echt elke dag feest! Het is wat koud, maar dat hindert ze niet.
De kinderen genieten volop, dat kunt u ook terug lezen op de website of de borden
op school…
Tijdens het kamp worden vele foto’s gemaakt. Kinderen van groep 8 kunnen een
(ruime!) usb-stick mee naar school nemen, dan zetten we alle foto’s erop!
Morgen rond 13.00 uur worden ze weer terug op school verwacht. Dan begint het
nagenieten en uitslapen!

Samen sociaal sterk
Vanaf deze week hebben we veel aandacht voor de volgende
gedragsregel:
Samen sociaal sterk
Samen zijn wij dé Mariaschool en samen zullen we voor een
gezellige sfeer moeten zorgen!
We hopen dat u er thuis ook aandacht aan kunt besteden.

Welkom op onze school!
Hoera voor Mink Piket en Jasper de Bruin!! Deze twee grote
jongens zijn vorige week allebei 4 jaar geworden en mogen nu ook
naar de basisschool. Ze hebben allebei een plekje gekregen in de
kring bij juf Pathaëlla.
We wensen jullie een fijne tijd toe op onze Mariaschool.
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Nieuws uit onze parochie
Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38 te Pijnacker
Zondag 25 maart

Palmpasen
11.00 uur

Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Belle Noci
aansluitend koffiedrinken in de kerk

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. koor St. Cecilia

Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag
11.00 uur Kruisweg met kinderen

Zaterdag 31 maart

Paaszaterdag
21.00 uur Eucharistieviering Paaswake m.m.v. koor
Vivace

Zondag 1 april

Eerste paasdag
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. koor St. Cecilia

Zondag 8 april

2e zondag van Pasen
11.00 uur Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Belle Noci
Presentatie Eerste heilige Communie

Kruisweg met kinderen 2018
Goede Vrijdag, 30 maart a.s., is er een kruisweg om 11.00 uur in de
H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker, aan de Oostlaan.
Alle kinderen zijn uitgenodigd (ouders/grootouders zijn natuurlijk ook van harte
welkom) om mee te lopen langs de staties in de kerk, zodat ze kunnen zien en
horen hoe Jezus’ laatste uren eruit hebben gezien. De kinderen worden
uitgenodigd een witte bloem mee te nemen voor de kruisverering. De bloemen
worden daarna verwerkt in de versiering voor de paasviering.

Bijlagen
Als bijlage bij deze INFOrmatief vindt u nogmaals een folder over een cursus
van het jgz en het kernteam ‘Puber in huis!’ die binnenkort gegeven wordt.
Ook is er een uitnodiging bijgesloten voor het Paasfeest ff anders – je bent
geliefd! Op 24 maart kunnen kinderen, tieners en volwassenen tussen 15 en
18 uur in de Ontmoetingskerk weer allemaal leuke activiteiten rond het thema
Pasen beleven en mooie dingen voor zichzelf en anderen maken. De
deelname hiervoor is gratis en opgeven hoeft niet.
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