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Paasviering 
 
Donderdag 29 maart vieren we samen met u en de kinderen het Paasfeest. 
Voor de vieringen gaan we ‘s morgens naar de kerk De Bron, dezelfde kerk als van de scholendienst. 
 
De Koolmeesjes, De Roodborstjes, De Fazanten en De Kaketoes worden om 10.00 uur in de kerk verwacht. Hiervoor                  
bent u als ouder van harte uitgenodigd. Ook willen we graag dat er voldoende ouders zich bij ons melden om                    
kinderen naar en van de kerk te vervoeren. Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind. 
 
De Zwaluwen, De Flamingo’s en De Pauwen worden om 11.00 uur in de kerk verwacht.               
Zij zullen op de fiets naar en van de kerk gaan. Ook hierbij willen we vragen of er                  
ouders zijn die mee kunnen fietsen. Eveneens graag aanmelden bij de leerkracht van             
uw kind. 
 
In de viering hebben de kinderen natuurlijk een grote rol, voorganger in beide vieringen              
is Egbert van Rhee. 
 
Tussen de middag lunchen we samen op school. De oudervereniging zorgt voor matzes             
en nog een verrassing. 
De kinderen nemen dan wel net zoals anders hun eigen brood en drinken mee. 
 
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, is een vrije dag voor alle kinderen. Deze dag staat niet in de kalender.  

 
Nederlandse Kampioenschappen! 
 

Dag, ouders en verzorgers. 

 

Naast de deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen heb ik afgelopen vrijdag een plekje behaald bij de                

clubkampioenschappen, ik heb de derde plaats behaald met het solorijden en afgelopen zaterdag een gouden               

medaille ontvangen voor de grote groep schaatsen, ik ben daar heel blij mee.  

 

Groetjes Chimène Janse, groep zeven 
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Nieuws van de medezeggenschapsraad 
 
Na dit schooljaar zal er een vacature ontstaan in de medezeggenschapsraad van onze school. Daphne Vos heeft na                  
jaren trouwe dienst besloten om plaats te maken voor een nieuw lid.  
 
Wij zijn dan ook voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste en betrokken ouder, die het leuk vindt                    
om mee te denken over het reilen en zeilen op onze school. Als mr-lid denk je onder andere mee over veranderingen                     
en word je betrokken in keuzes binnen onze school. 
 
Lijkt dit je wel wat of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: mr@dehuve.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Rutger Sibma 
Voorzitter medezeggenschapsraad PCB De Huve 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 

De jaarlijkse kerkdienst van afgelopen zondag was heel mooi om samen met het team en leerlingen met hun ouders 

te beleven. 

De leerlingen zongen uitbundig mee. 

 

En wat hebben we genoten van de originele thema afsluiting over dieren. Gisteren zijn we met z’n allen naar de 

kinderboerderij geweest, het was een gezellige en leerzame beestenboel! En ook een beetje koud, maar gelukkig 

hadden hier niet zo heel veel kinderen last van. Ouders, dank jullie wel voor het rijden! 
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Het spreekt voor zich dat het volgende thema over Pasen en de Lente gaat. 

Wij vieren dit Paasfeest gezamenlijk in de kerk de Bron op donderdag 29 maart onder schooltijd. 

Hartelijke dank voor de rijdende ouders!  

Zonder jullie actieve inzet zijn bovengenoemde activiteiten niet mogelijk! 

 

(Goede) Vrijdag 30 maart en maandag 2 april (2de Paasdag) zijn de leerlingen vrij. 

 

De Koningsspelen vieren de kleuters rondom en in de school op donderdag 26 april. 

Vrijdag 27 april is het Koningsdag en de leerlingen zijn dan vrij. Dit is tevens de start van de meivakantie die tot en 

met zondag 13 mei ( Moederdag ) duurt. 

 

Wij wensen iedereen een fijne week. 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van het Kleuterplein 

 
 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Een nieuw begin 

Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8 

In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week horen we hoe Jezus zelf 

sterft. Maar ook bij hem klinkt een stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg. God maakt een nieuw begin. 

  

Verhalen: 

 Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52  

Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15  

Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8 

 

Verjaardagen 
 

21 maart  Noa Pattipeiluhu 8 jaar De Kaketoes 

22 maart Maeve Groothedde 12 jaar De Pauwen 

23 maart Roos Schipper 4 jaar De Koolmeesjes 

25 maart Tom Stegehuis 9 jaar De Zwaluwen  
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