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Crea koken 
 
Afgelopen vrijdag hebben we voor het eerst gekookt en gebakken          
tijdens crea.  
Het was heel gezellig en het resultaat was heel leuk en vooral lekker. 
De moeder van Liam Achterbergh heeft prachtige schorten gemaakt         
voor de Huve foodies club. 
Dit beloven leuke weken te worden. 
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Oproepje: 
 
Voor koken ben ik op zoek naar kleine oventjes. Heeft u misschien een klein elektrisch oventje thuis staan die u niet                     
meer gebruikt? U zou mij er heel blij mee maken. 
 
Alvast hartelijk dank, 
Marleen Oude Geerdink ( stamgroep Nachtegalen). 
 

 
Diploma’s 
 
Lenn Hogeveen en Marijn Smith uit stamgroep De Roodborstjes hebben 
hun zwemdiploma B gehaald. 
Lyam schmal heeft uit stamgroep De Kaketoes heeft zijn zwemdiploma 
A gehaald. 
 
 
 
Nieuws van het kleuterplein 
 

Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van het Kleuterplein, 

 

Het thema lente is vrolijk en kleurrijk, en dankzij het zonnige weer ook fijn voor de beleving van de leerlingen. 

We maken bloemen, knutselen en vouwen vogelnesten, en maken zelfs een gieter zodat de planten water kunnen 

krijgen. 

 

De schoolfotograaf is afgelopen dinsdag geweest, en we hopen dat iedereen er met een goedgemutst gezicht op 

staat. Ook de groepsfoto is kleurrijk en buiten op het schoolplein genomen. 

 

Komende 2 weken komt oud leerling Sanne van de Riet stage lopen op het Kleuterplein. 

Welkom Sanne, en we hopen dat je het leuk vindt bij ons! 

 

Dinsdag 2 april gaan we met de groepen naar de voorstelling: “Loet broedt”, in Hof 88. 

Hierbij bedanken wij alle rij ouders die rijden én begeleiden! 
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Zonder uw hulp zijn dit soort activiteiten niet mogelijk! 

 

De afsluiting is donderdag 4 april om 14.15 uur, en u weet dat uw aanwezigheid 

gewaardeerd wordt! 

 

Het volgende thema is opgedeeld in meerdere onderwerpen, namelijk 

Koningsspelen en Koningsdag en Pasen. 

Donderdag 18 april vieren wij de Paasviering gezamenlijk met de kinderen op 

school. 

 

Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en dat is de start van de meivakantie. 

Deze duurt tot en met zondag 5 mei.  

Maandag 6 mei verwelkomen wij de kinderen weer in de klas. 

 

Gezocht: 

Glazen potjes ( klein ) mét deksel. 

Wij zijn er blij mee! 

 

Wij wensen u een goede week toe. 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 
 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Ik vecht voor jou 

Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27 

Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf bang en 

onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent. 

  

Verhalen: 

 Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38 

Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11 

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27 

 

Verjaardagen 
 

25 maart Tom Stegehuis De Flamingo’s 10 jaar 

26 maart Sofia Asik De koolmeesjes 5 jaar 

29 maart Arnak Taveetyan De Roodborstjes 6 jaar 

31 maart Kevin Fehrmann De Kaketoes 8 jaar 

manuela Zora De Fazanten 9 jaar 

 

3 
 


