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Wist u dat:
- we op 24 maart een hele geslaagde schoonmaakavond hebben gehad
- de kinderen van groep 8 op 20 en 21 april de Cito-eindtoets gaan maken
- wij hopen dat de kinderen lekker uitgerust en geconcentreerd hun toets kunnen maken zodat ze hun
normale niveau kunnen laten zien
- wij er alle vertrouwen in hebben dat dat lukt.
- vrijdag 22 april de koningsspelen zijn en tegelijk de meester- en juffendag wordt gevierd

Bag2school

Op 21 april ’22 organiseren we weer een kledinginzameling van
Bag2school voor de Boomgaard. Op deze manier kunnen we extra geld inzamelen voor onze school.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil
de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer
gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor de Boomgaard.
Rond 14 april ontvangt u een folder die u op één van uw plastic zakken kunt plakken. Op de overige
zakken hoeft geen naam. Op woensdag 20 april en donderdagochtend 21 april kunt u de zakken op
school in de fietsenstalling brengen.
Oudertevredenheidsonderzoek
Ieder schooljaar houden we een oudertevredenheidsonderzoek. Dit doen we i.s.m.
scholenopdekaart/venstersp.o. Zou u voor 30 april onderstaande enquête in willen vullen? Voor een
betrouwbaar resultaat hebben we een minimaal aantal respondenten van 39 nodig. Als u op de link klikt
komt u bij de enquête. Lukt dat niet dan kunt u de link kopiëren in uw browser.
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/29D6M5X
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Schoonmaakavond
24 Maart hebben we een zeer geslaagde schoonmaakavond gehad! De opkomst was heel groot! We
hebben met zijn allen heel veel aan kunnen pakken. De reacties van de kinderen, de volgende dag,
waren veelzeggend; ‘ Wat ruikt het hier lekker’ ‘ Wat is het hier netjes’. De schoonmaakavond was dus
niet voor niets; het resultaat was te zien en te ruiken!! We willen alle ouders die geholpen hebben heel
erg bedanken en ook de ouders van de OV voor het initiatief en het lekkers bij de koffie!

Oproep aan alle enthousiaste ouders
Wij zoeken versterking!
Vind jij het leuk om te regelen, leuke dingen voor kinderen te bedenken? Ben je creatief en geniet je
ervan om ideetjes uit te werken naar een leuke extra activiteit voor kinderen? Herken je dit helemaal
niet maar vind je het wel heel erg leuk om te helpen bij activiteiten op school variërend van de
Koningsspelen tot de Paasviering, Kerstmis, Carnaval, het verkeersexamen, een knutselmiddag, de
sportdag, schoolreisje of een spontane inzamelingsactie? Dan kunnen wij je hulp en enthousiasme
enorm goed gebruiken! Wat houdt het in? De Oudervereniging vergadert zo'n vijf keer per jaar. Binnen
de oudervereniging kun je je aansluiten bij de activiteiten die jij leuk vindt om mee te helpen met, dat
kunnen er twee zijn of allemaal net wat je wilt. Daarnaast kun je aansluiten op dagen dat er hulp nodig
is vanuit andere groepjes. Vraagt het veel van je tijd? Nee dat valt reuze mee! Je sluit je aan waar je
kunt, iedereen is druk en vele handen maken licht werk! Alle hulp en enthousiasme is welkom!
Wil je meer weten? Mail naar lottewijnands@hotmail.com, schiet me aan op het schoolplein. Of vraag
een van de andere ouders uit de Oudervereniging.

Jonge mantelzorgers
In de bijlage vindt u een actie vanuit de gemeente voor jonge mantelzorgers.
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Hallo jongens en meisjes en ouders,
De lente is begonnen. Het paasfeest komt er aan,
we bereiden ons er samen op voor.
Op zondag 10 april vieren we palmzondag.
We beginnen om 9:30u in de Mariakerk in Didam.
Kom jij ook naar deze familieviering?
Het kinderkoor zal zingen en we gaan samen met de pastoor
de palmtakken wijden en verspreiden.
We vinden het leuk als je een versierde palmpaasstok
meebrengt, maar het moet niet.
Op zaterdag 17 april, paaszaterdag is er om 17u een speciale familieviering in de Mariakerk in Didam.
De vuur – water – licht viering. Kom jij kijken naar het vuur in de kerk?
Het kinderkoor is er bij en we hopen dat vele gezinnen met ons samen de overgang naar Pasen komen
vieren.

Warme groet,
Werkgroep kind en liturgie van de Gabrielparochie
ps. In de andere kerken zullen er rondom Pasen
geen speciale activiteiten zijn voor kinderen.
Voor meer info over de parochie zie www.parochiegabriel.nl

