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Beste ouders en kinderen,
Donderdag 1 april vieren we Pasen op school. Dit jaar vieren we Pasen met de
basisgroep. De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee te nemen, want ze
krijgen deze dag een lunch. Deze lunch wordt verzorgd door Prins Heerlijk. De
lunchboxen worden meegenomen naar huis, dit scheelt de school een hoop
afval. De kinderen moeten deze dag wel eten en drinken meenemen voor in de
ochtend. De invulling van deze dag wordt bepaald door de leerkrachten.
De schooltijden zijn gewoon van 8.30 tot 14.00 uur.
Pasen is omringd met symbolen van nieuw leven, zoals de lente, narcissen,
bloesem, eieren (gebracht door de paashaas), lammetjes, kuikentjes. Het zijn symbolen van een van
licht en nieuw begin. De gedachte erachter “Je kunt altijd opnieuw beginnen” willen we kinderen graag
meegeven. Vanuit zo’n positieve levenshouding kun
je om (leren)gaan met teleurstellingen.
Teleurstellingen maken immers ook onderdeel uit
van het leven. In het kader van persoonlijke
Je kunt altijd opnieuw beginnen
ontwikkeling is het belangrijk om kinderen te leren
Als je gevallen bent
hoe daar mee om te gaan.
Als je hebt gehuild
Als je even niet lukken wil
Pasen heeft voor Christenen ook een diepere
Als een ander voordringt
betekenis. In de Bijbel staan de verhalen van Goede
Als …
Vrijdag en Pasen rondom het lijden en sterven van
Wat er ook gebeurt:
Jezus Christus. Deze verhalen laten zien dat de dood
Je kunt altijd opnieuw beginnen
niet het laatste woord hoeft te hebben. De verhalen
bieden uitzicht en hoop op betere tijden.
Paaspakketten
De leerlingen van de groepen 7-8 brengen de komende dagen weer pakketten van de RIKI stichting rond
bij ouderen in Ter Aar. Hiermee leren de kinderen de waarde die het heeft om aandacht te besteden
aan de mensen om je heen en wat dat kan betekenen voor de ouderen in onze samenleving.

Nieuws vanuit de Ouderraad
Pasen.
De lente is officieel begonnen, de eerste lammetjes dartelen alweer vrolijk rond. Nog even en het is
Pasen. Normaalgesproken tijd voor de ouderraad om van alles te organiseren. Dit jaar doen we dat in
afgeslankte vorm.
Ouderbijdrage.
De oprichting van Ouderraad De Vaart is nu echt een feit. Ook de financiële afhandeling tussen de
verschillende Ouderverenigingen is afgerond. Alles staat klaar om de standaard ouderbijdrage voor dit
jaar te kunnen innen – i.v.m. de onzekerheid rondom Corona worden extra’s zoals groep 8 kamp apart
geïnd. Het betaalverzoek met informatie waaruit het bedrag opgebouwd is, ontvangt iedereen op korte
termijn via Schoudercom. Het is sinds dit jaar ook mogelijk direct via Ideal te betalen.
Voedselallergie
Sinds dit schooljaar 2020/2021 worden de voedingsallergieën van de kinderen van onze school (alle
locaties) onder een commissie geschaard. De commissie bestaat uit Petra Pieterse (2 kinderen op locatie
Noord in 5/6B & 5/6C) en Femke de Wit (2 kinderen op locaties Noord 1/2C & West 3/4C). Doel van de
commissie is
a.) om de allergieën te registreren na melding van de juffen/meesters en
b.) ervoor te zorgen dat bij schoolactiviteiten naar een alternatief hapje/drankje wordt gezocht voor
kinderen met een voedselallergie.
Voedingsallergieën (indien nog niet bekend) graag melden per e-mail bij de betreffende juf of meester.
Overige vragen kunnen gesteld worden per e-mail via Schoudercom --> Allergiecommissie.
Verhuisdagen
Zoals u heeft kunt lezen in de nieuwe IKC De Vaart nieuwsbrief die u thuis heeft ontvangen, of
binnenkort ontvangt, is de geplande oplevering van het IKC gebouw uitgesteld naar 2 juli. Na oplevering
moet er nog een paar weken aan het interieur van het gebouw en de onderwijsruimtes worden
gewerkt. Dat betekent dat we de twee verhuisdagen, niet zoals eerder bedacht voor de zomervakantie
kunnen plannen. We nemen ze mee in de planning van het volgende schooljaar.
Wij wensen u een prettig weekend!
Het team van De Vaart
Data voor de komende weken:
1 april:

Paasviering

6 april:

studiedag, alle leerlingen vrij

22 april:

Koningsspelen

Bijlagen:
Overige informatie zie volgende bladzijden:

Bericht vanuit de kerk "Paaschallenge 2021
Doe je mee, as. zaterdag 27 maart, aan de Paaschallenge? Kijk hieronder voor meer informatie en geef
je vandaag nog op!"

Bericht van de Werkgroep Kinderkerk, HH Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen
Zondag 28 maart 2021 is het Palmpasen!
Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam op een Ezel
en werd toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de weg zwaaiden hem toe met
palmtakken. Iedereen wilde hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Je begrijpt dat de
ouderen, zieken en mensen met een handicap dat niet konden.
Daarom willen wij elk jaar met Palmpasen een beetje van die sfeer bij de mensen
thuis brengen. De palmpasen stokken zijn bedoeld voor ouderen, zieken en
hulpbehoevenden in onze parochie. Hoe leuk het ook is om een palmpasen stok te
maken voor je eigen kwieke opa of lieve oma, de stokken zijn bedoeld voor mensen
die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Daarom is het fijn dat wij vanuit onze
parochie bij veel mensen een palmpasen stok kunnen brengen, zeker in deze
coronatijd. Het is heel fijn als jijzelf thuis ook een stok voor iemand maakt!

Doe je mee? Ook als je niet iemand kent, die voor een palmpasen stok in aanmerking komt, kun je meedoen! Je
kunt aan de werkgroep Kinderkerk een naam en adres vragen van iemand, voor wie je de stok kunt maken. Bel gerust
een van de telefoonnummers onderaan de bladzijde!
Wanneer je al weet voor wie jouw stok moet worden (iemand binnen onze parochie die dit jaar in het bijzonder een
steuntje kan gebruiken), wil je dat dan aan de werkgroep doorgeven? Dan kunnen wij zorgen voor een goede spreiding
van de palmpasen stokken door de parochie.

Hoe versier je zo’n stok? Je start met een houten kruis, die je bijvoorbeeld omwikkelt met crêpepapier. Daarna
ga je er allemaal dingetjes aanhangen. Hierbij kun je denken aan: fruit, (zoals kiwi, mandarijn, appel, druiven)
theezakjes, verpakte koekjes, zakjes snoep, chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier, etc.
Je kunt bijv. ook een ketting van doppinda’s rijgen, aan een stevige draad van ongeveer 90cm. Ook een slinger van
toffee’s of paaseitjes staat heel gezellig. Vergeet niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij de bakker) bovenop
de stok te plaatsen (zelf bakken liever niet in deze coronaperiode).

Op zondag 28 maart is om 9.15 uur de Palmpasenviering. Het is dit keer ietsjes anders als andere jaren. Als je
ouders/begeleiders voor de viering hebben gereserveerd, kom je met hen mee naar de kerk. Wij wachten je buiten
op en geven je een palmtakje dat je samen met je ouders/begeleiders aan je palmpasen stok kan binden. We
verzamelen achter in de kerk en gaan dan in optocht de kerk in. De kapelaan zegent de palmpasen stokken. Na de
viering kun je de palmpasen stok dan gaan wegbrengen.

Mocht je niet bij de viering aanwezig kunnen zijn, dan willen we je vragen om 10:15 uur buiten bij de kerk te
verzamelen (wij zullen jullie opwachten en een palmtakje geven). De Kapelaan komt na de dienst naar buiten om
jullie stokken te zegenen. Daarna kunnen ook jullie de palmpasen stok gaan wegbrengen.

Door de coronamaatregelen moet het dit jaar dus helaas iets anders en is er geen aparte kinderkerk, jullie zitten
tijdens de viering gezellig in de kerk. We hopen dat velen van jullie toch een palmpasen stok willen maken zodat
we in deze lastige tijd veel mensen blij kunnen maken. Voor vragen, informatie, opgeven en het ophalen van een
palmpasen kruis om thuis te versieren kun je contact opnemen met:
Sandy Beckers (Walnootstraat 28, Ter Aar, 06-22797064) of Jessika Zevenhoven (Kerkvaartsweg 55,
Aarlanderveen, 06-43427780)

