
 

 

 

Belangrijke data in april 
 

• Donderdag 7 april afscheid juf 
Heleen Ike 

• Woensdag 13 april 
Paasfeestviering in de Oude kerk 

• Donderdag 14 april Paaslunch op 
school en kinderen gaan om 
13.30u uit  

• Vrijdag 15 april vrij Goede Vrijdag 

• Zaterdag 16 april groepen 5 KNA-
slotconcert om 19.00u 

• Maandag 18 april vrij Tweede 
Paasdag 

• Woensdag 20  en donderdag 21 
april Cito Eindtoets  

• Vrijdag 22 april Koningspelen  

• Maandag 25 april t/m vrijdag  
6 mei Meivakantie 
 
Alles D.V. 
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Paasviering 
De Paasviering op 13 april wordt gehouden 
in de Oude Kerk. Afgelopen maandag 
hebben we met alle kinderen geoefend en 
gekeken naar de beschikbare plaatsen. Als 
alle kinderen plaatsgenomen hebben zijn 
er nog 300 beschikbare plaatsen. We 
hebben ongeveer 200 gezinnen.  Van ieder 
gezin kan er in ieder geval één ouder mee 
en dan zitten we niet strak op elkaar. Met 
twee ouders per kind komen we 100  

 plaatsen te kort, dus maakt u zelf een afweging. Het is niet nodig om 
oppas te regelen, want vaders, moeders, opa’s en oma’s die thuis willen 
kijken kunnen dat doen via kerkdienst gemist, Gelderland, Lunteren, 
Hervormde Gemeente Lunteren.  
De kerk gaat open om 18.40 uur, de viering begint om 19:00 uur.  
Bij de uitgang is een collecte voor vluchtelingenwerk.  
 
  

 

Samenwerking KNA- De Bron 
In samenwerking met KNA willen we graag het muziekonderwijs een 
boost geven. Verleden week woensdag hebben we als team scholing 
gevolgd via KNA. We hebben naar muziekmethoden gekeken en 
kennisgemaakt met onze nieuwe instrumenten. In februari zijn de 
groepen 5 gestart met het oefenen voor een schoolconcert op 16 april. 
Zie aankondiging onder de agenda.  

 
Koningsspelen vrijdag 22 april 
We starten met het koningsontbijt en daarna de koningsspelen. De 
kinderen van de groepen 1 & 2 en de Peuterspeelzaal spelen binnen 
en op het plein. De kinderen van de groepen 3, 4 & 5 doen een spel in 
het centrum van het dorp. De kinderen van de groepen 6, 7 & 8 spelen 
op het kunstgrasveld van het sportpark. De groepen 1 t/m 4 zijn om 
12.30 uur uit. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur. Het 
is de bedoeling dat de groepen 5 t/m 8 tussen de middag op school 
blijven eten en zelf een lunchpakketje meenemen. Komt u even 
kijken? 

  
Afscheid 
Juf Heleen Ike gaat met pensioen. Zie 
Spetternieuws 12 en Lunterse krant 
woensdag 6 april. Op donderdag 7 april 
2022 krijgt u als ouders gelegenheid 
om afscheid te nemen tijdens een 
korte receptie op school (14.45u- 
15.45u). 


