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 1 april = grapjesdag.  

Dus neem je zus of de 

buurvrouw in de ma-

ling. Dat wordt la-

chen…..! 

 

 

  

  

  

  

  

april 2014 

Interessante informa-

tie: 

* Koningsspelen 

* Paasviering 

 

Hoe staat het met de nieuwbouw? 

De eerste paal: we wachten met spanning wanneer deze 

heugelijke dag zal zijn. We willen er natuurlijk wel een 

feestje van maken!  

 

We laten het u bijtijds weten zodat u 

het feestje mee kunt vieren.  

 

 

Koningdag:  

26 april 2014 

Groot feest: we vieren Koningsdag voor de tweede 

keer. In Rotterdam is weer van alles te beleven, van 

muziekoptredens tot vrijmarkt en vuurwerk. Kijk op de site van 

Koningsdag Rotterdam, zet je oranje hoedje op en maak er een 

mooi feest van.  

Veel plezier!  

Vrije dagen en vakantie in april 

 Op vrijdag 18 en maandag 21 april zijn we vrij. Dan 

is het Pasen.  

 Op maandag 28 april begint de meivakantie. Deze 

duurt tot vrijdag 9 mei. De eerste schooldag is 

weer op maandag 12 mei.  

Pasen 

Op donderdag 17 april vieren we het Paasfeest. Op alle locaties zal aandacht 

besteed worden aan het Paasverhaal.  Dit verhaal vertelt over de kruisiging  

van Jezus en de wederopstanding. Een droevig 

verhaal maar ook een verhaal over hoop en ver-

trouwen. Door het verhaal te vertellen  willen we 

de kinderen iets meegeven van dat vertrouwen.  

En natuurlijk hoort daar een gezellige paaslunch 

bij.  



Nieuws van de Larikslaan 

Nieuws van de Asserweg 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Eind maart is het project “Annie MG Schmidt” 

gestart. Gedichtjes, verhaaltjes en liedjes komen 

voorbij. Wie kent ze niet?  

Op vrijdag 4 april kunnen we ze allemaal meezin-

gen want dan verwachten wij een spetterend optre-

den van de “Losbandigen”. Liedjes en verhaaltjes 

uit “Ja zuster, nee zuster” zullen de revue passe-

ren.  

Maandag 7 april 

Die dag vertrekken de burggroepen en middengroep D 

naar Bergeijk voor een fijne kampweek in ons vertrouw-

de kamphuis “De Willy Hoeve”.  

Het wordt een leuke week met als hoogtepunt een be-

zoek aan de Efteling. Op vrijdag 11 april zijn ze weer 

thuis. U moet die dag uw zoon/dochter zelf ophalen op 

de Assendelftstraat. U krijgt nog bericht van de werk-

groep.  

Donderdag 17 april 

Paasviering.  

Per 1 april heeft juf Stefanie ontslag genomen. Zij 

gaat een lange en mooie tocht maken naar Santiago 

de Compostella in Noord-Spanje. Haar vervanging is 

inmiddels geregeld met Zoë en Maaike.  

 

Donderdag 17 april 

Paasviering. In de aanloop naar het Paasfeest beste-

den wij aandacht aan thema’s als 

“Ziek en gezond” en “Ruzie en 

vriendschap”.  Op 17 april wordt 

het paasverhaal verteld. We 

hebben een gezellige lunch met 

elkaar en natuurlijk gaan we eie-

ren zoeken. Hopelijk is de Paas-

haas dan ook van de partij.  

 

Vrijdag 25 april 

Koningsspelen. Ook dit jaar dansen en swingen we er 

weer op los tijdens de koningsspelen. Het programma 

volgt nog.  

Het project bouwen wordt afgesloten. Daarna is het thema 

voor de kampweek “Eten” aan de beurt. 

Donderdag 17 april 

Paasviering. 

Dinsdag 22 april 

Dan zijn de Oscars en de Tommies aan de beurt voor een 

paar gezellige dagen in het Brabantse Land. Ook zij gaan 

naar de Willy Hoeve, een vertrouwde omgeving voor de kin-

deren.  

Op vrijdag 25 april zijn ze weer terug. U moet uw kind dan 

zelf ophalen op de Asserweg. U krijgt natuurlijk nog be-

richt van de werkgroep.  
De groepen Bert en Pino maken er ook een fijne 

week van. Op 22 april een bezoek aan de kinderboer-

derij voor een les  “Beschuit met muisjes”. Voor de 

Pino’s is er een bezoekje aan het Plaswijckpark. En als 

feestelijke afsluiter de Koningsspelen.  U hoort hier 

nog meer over van de groepen.  

Bibliotheek theater 

Zondag 6 april: “Reismuis” Een avon-

tuurlijke voorstelling over vreemde 

talen, andere culturen en grappige 

gewoonten.  

Aanvang: 15.00 uur 

Entree: € 8 (leden),  € 10 (niet leden).  

Vrijdag 25 april 

Ook op de Assendelftstraat doen we mee aan de 

Koningsspelen. Dat wordt een leuke en actieve dag.  

De bijzonderheden volgen nog.  

 

In april begint het schooltuinseizoen weer voor 

Bruggroep A. U krijgt bericht vanuit de groep wan-

neer de bezoeken gepland staan.  

In de groep Oscar is Fikret begonnen, hij komt 

van de Larikslaan. 

We nemen deze maand afscheid van Milbergelo, 

hij gaat per 1 april naar Middengroep A op de 

Assendelftstraat. Ook Baba gaat onze locatie 

verlaten, hij gaat per 14 april ook naar de  

Assendelftstraat. We zullen ze missen en wen-

sen beide jongens veel plezier op het  

Rotterdamcollege.  


