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Paasviering
Op donderdag 1 april vieren we op de diverse locaties het
Paasfeest.
Hoe dit feest er voor uw kind uit gaat zien, kunt u lezen in
het nieuws van de locaties.

Interessante informatie:
- kampweek Schoolstraat
- Projectweek
“Respect”

Ook krijgt u hierover nog bericht van de werkgroep.

VSO: Projectweek “Respect”
Deze week is van 6 t/m. 16 april. Lees
er alles over bij het nieuws van de locatie Assendelftstraat.

1 April is een grapjesdag. Deze traditie komt in veel
landen in Europa voor. De eerste vermelding in Nederland over 1 april grappen dateert van 1539. Het is dus
al een heel oude traditie. En tradities zijn het waard
om te bewaren. Dus speel het spel vrolijk mee en kijk
steeds weer verbaasd naar uw veters als gemeld
wordt dat deze los zitten. U doet er de kinderen een
groot plezier mee.

In dit nummer:
- nieuws van de
locaties
- Pasen
- mei vakantie
- extra bericht
over de vso
musical
Bericht over de
vso-musical
komt nog van
de werkgroep.

Pasen
Met Pasen hebben we een extra lang weekend.
We zijn vrij op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en
op maandag 5 april (2e Paasdag).

Meivakantie
De meivakantie begint dit jaar op vrijdag 30
april (Koninginnedag) en duurt tot en met 14 mei .
De eerste schooldag is weer op maandag 17 mei.

Nieuws van de Larikslaan
8 april
De groepen Kermit en Elmo gaan naar de voorstelling “Het Droevigeluidje”, in de Doelen. Dit is een
interactieve voorstelling van het Rotterdams Philharmonisch orkest. De kinderen kunnen meezingen
en dansen in het verhaal van een droevige contrabas die net zo vrolijk wil worden als de
andere instrumenten.

Daarna een leuke fotospeurtocht. Deze eindigt op het
schoolplein waar de paashaas op ons wacht met een heerlijk paaseitje.
Dat wil zeggen…..als we niet verdwalen!
En natuurlijk is er een gezellige paaslunch.
Ook de rest van de dag staat in het teken van het paasfeest.

1 april: Paasviering

U krijgt over deze dag nog een brief met

Deze dag staat in het teken van groeien en bloeien. Het paasverhaal wordt
natuurlijk niet vergeten: daarmee begint de dag
in de aula. We zingen dan paasliedjes en iedere
groep heeft een presentatie over het thema.

informatie van de werkgroep.
29 april
Maandafsluiting. De Kermits zullen een optreden verzorgen. Misschien wel in het teken van Koninginnedag……… We
zullen het volkslied maar vast gaan oefenen!

Nieuws van de Assendelftstraat
1 april: Paasviering.
Ook in het vso wordt het paasfeest gevierd.
Hoe deze dag er uitziet,
hoort
u van de werkgroep.
Project “Respect”
Een lastig begrip, maar we gaan er van 6 april
tot en met 16 april alles aan doen. Zo zullen
we praten over:
* waar ben ik goed in en klopt
dat ook?
* omgaan met handicaps
* pesten en gepest worden

Het project wordt op 16 april
afgesloten met de onthulling
van een kunstwerk. De onthulling wordt gedaan door niemand
minder dan ons aller burgervader Dhr. Aboutaleb.

Nieuws van de Schoolstraat
1 april: Paasfeest
Dat wordt een gezellige dag op de Schoolstraat.
Eerst naar de aula, want daar horen we het paasverhaal en zingen we paasliedjes met elkaar.
Daarna naar het park voor enkele leuke activiteiten. Wie weet wipt de paashaas ook nog even
langs. Weer terug op school is er voor alle kinderen een lekkere paaslunch.
Dinsdag 20 april is voor Leontine
weer de eerste werkdag op de
Schoolstraat.
Dinsdag 6 april.
Circus Rotjeknor op bezoek. We
gaan leuke circusacts oefenen tijdens de gymlessen. Deze dag start ook het project “Circus”.

Extra bericht:
Vanwege problemen met de ruimte wordt de musical van het vso
verschoven naar vrijdag 18 juni.
De locatie is:
Willibrordschool

22 april: middengroep C
naar de kinderboerderij
voor een les over “melk”.

Nieuwstraat 15
3011 GM Rotterdam
Hartje stad, dus het is zeker
verstandig om met het openbaar
vervoer te komen. Bereikbaar
met tram 21, bus 48 en de metro.

Kampweek Schoolstraat
Op maandag 26 april gaan de groepen Oscar, Tommie
en Bruggroep A op schoolkamp. De reis gaat naar Brabant: de Willyhoeve in Bergeijk.
Het thema van deze week is “Circus” en iedereen gaat
natuurlijk goed oefenen voor de grote voorstelling tijdens de jaarafsluiting.
Op donderdag 29 april komen ze weer terug. U krijgt
nog alle informatie van de werkgroep.
Bert en Pino: gaan nog niet op schoolkamp. Maar die
maken er natuurlijk ook een gezellige week van. Dat
begint op maandag al: dan gaan deze groepen naar het
Plaswijckpark. De dinsdag wordt een
spelletjesdag en op donderdag staat een
picknick op het programma.
Zoals u ziet een volle maar leuke week.

