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Pasen

Met Pasen gedenken wij het lijden van Jezus en zijn dood. Maar
ook vieren wij zijn wonderlijke herrijzenis.
Interessante informatie:
•

Pasen

Pasen is een feest van hoop. Hoop op vrede, respect en verdraagzaamheid tussen mensen van welk geloof dan
ook.

•

Fotograaf

Dat wil niet altijd even goed lukken maar we
blijven het proberen.

•

De Cl iniclowns op
school!

We geven de hoop niet op!
Fotograaf
Op 11, 12 en 13 maart komt de fotograaf.
U leest bij "nieuws van de locaties"

In dit nummer:

Nieuws van de locaties

wanneer de fotograaf op de locatie van uw

De Cliniclows komen op school op dinsdag 26 maart.
Zie verder de informatie bij N Nieuws van de locaties'.
Wilt u het werk van de Cliniclows steunen? Meldt u
dan aan als donateur op www.cliniclowns.nl Natuurlijk
kunt u ook een eenmalige donatie doen: bankrekening
6640 t.n.v. Cliniclowns.

Open dag Plusopvang Noord

BSO Eigewnwijs heeft een open
dag op donderdag 7 maart
16.30-18.00 uur.
Zoekt u-eerr goexte' BSO-aangepast aan de hulpvraag van uw
kind dan kunt u hier eens een
kijkje gaan nemen.
U bent van harte welkom.: Heer
Kerstantstraat 48, 3036 NN
Rotterdam

De voorjaarsvakantie is afgelopen. Op maandag 4 maart moeten we
weer naar school.

Pasen
Op donderdag 28 maart vieren wij het
Paasfeest op alle locaties. Het Paasverhaal
zal verteld worden en natuurlijk is er weer
een feestelijke lunch met, u raadt het al, een
lekker eitje! Alle kinderen zijn op vrijdag 29
maart en maandag l april vrij.
Fijne Paasdagen

Nieuws van de Larikslaan
Nieuws van de Schakelgroep
In maart begint de groep met schooltuinlessen op school. De lessen zijn om de
week op donderdagmiddag. Natuurlijk
gaan ze ook naar buiten als de lente zich
echt aandient. De lessen zijn dan op het
schooltuinencomplex Berberis vlak bij de school.
Projecten
In maart starten twee projecten. Meteen na de vakantie het
project "Huis". Daarna, vanaf 11 maart tot einde van de maand
"Pasen (lentedieren)"
Dinsdag 12 maart
De fotograaf komt op school. We hebben al enkele jaren dezelfde fotograaf. Hij kent de kinderen inmiddels een beetje en doet
heel erg zijn best om uw kind zo goed mogelijk op de foto te
zetten.
Maandag 25 maart
Doe-middag op de Larikslaan. De kinderen kunnen die dag kiezen uit heel veel leuke activiteiten. Deze zijn gericht op hobby
en vrije tijd.

L:.,Nieuws van de Assendelftstraat
Maandag 11 maart
Op die dag komt de fotograaf op de Assendelftstraat.
We laten u nog weten voor welke achtergrondkleur we dit
jaar kiezen zodat iedereen er op zijn best op komt te
staan.
Donderdag 28 maart
Paasviering

Dinsdag 26 maart
Wat een feest! De Cliniclowns komen op school.
De voorstelling die zij spelen heet "Er was
eens..." Een sprookje dus, maar hoe loopt het
af? Daarbij is de hulp van de kinderen nodig en
samen brengen we het hopelijk tot een goed
einde. Uiteraard ontbreekt de muzikale ondersteuning niet.
De Cliniclowns verzorgen die dag twee voorstellingen waarbij ook
een aantal leerlingen
van de Asserweg uitgenodigd zijn.
Donderdag 28 maart
Paasviering

Theaterhoekje
Schouwburg Rotterdam
8+: zo 10 maart; "Beste sneeuw". Theatervoorstelling. Entree: vanaf € 8,-, aanvang 15.00 uur
4+: zo 24 maart: "Kabouterboomhut". Poppentheater. Entree € 6,50, aanvang 11.00 uur.
8+: zo 31 maart "Circus Rouda". Theatervoorstelling. Entree vanaf € 8,-, aanvang 15.00 uur.
Reserveren: 010-4118110

! Nieuws van de Schoolstraat
Maandag 11 maart
Thema-avond op de locatie Asserweg "Vrije tijds besteding". De groep Bert maakt iets lekkers voor bij de
koffie.
Woensdag 13 maart
De schoolf otograaf komt op school. Dus ledereen op
zijn paasbest naar school, dan worden het weer hele
mooie foto's.
Dinsdag 26 maart
De Cliniclowns verzorgen twee voorstellingen op de
locatie Larikslaan. Ook de meeste leerlingen van de
Asserweg zullen bij een voorstelling aanwezig zijn.
Zie verdere informatie bij nieuws van de Larikslaan.
Donderdag 28 maart
Paasviering

In maart start de Asserweg met het thema
"WEER". We hopen op alle soorten weer, maar natuurlijk vooral op Lente! Op dinsdag 5 maart is het
startschot en de gezamenlijke afsluiting is met
Pasen.
AH keukenmini's
Heeft u ook van die leuke keukenmini's gekregen bij
AH? De groep Bert zou die graag hebben om te
gebruiken bij geldrekenen. De actie loopt nog tot
17 maart. Help u mee sparen?
Nieuw huisdier op de Asserweg:
Wat is het: een muis, een woestijnrat, een hamster? Niemand die het
weet
Gelukkig heeft Karin zich
over het beestje ontfermd.

