
 

 

 

 

 

Er schoon genoeg van hebben. 
5 april is doen we mee met de actie landelijk schoon. Ziet u gele hesjes, schrik dan niet. Deze hesjes 

doen mee met de sympathieke actie voor een schoner Scheerwolde. 

 

Koningspannenkoekendag. 
De dag begint met een vorstelijk ontbijt en de Koningsspelendans voor de kinderen. Om 10.00 uur 

zijn alle opa’s, oma’s en andere “senioren” welkom op onze school. Er staat koffie/ thee voor u klaar 

en daarna kunt u met de kinderen en gezellig spelcircuit doen. De ochtend eindigt met gezellig 

samen pannenkoeken eten.  

Speciaal voor de peuters die deze ochtend voor het peutermomentje komen: Blijf gerust wat langer, 

want de spelletjes zijn leuk voor jong en oud. Dus ook voor jullie… en misschien lusten jullie ook wel 

een pannenkoek.. 

De data voor het peutermomentje zijn weer bekend. 12 april (inc Koningsspelen voor de peuters die 

dat willen), 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni en 5 juli. Er staat een lijstje met data op onze Facebook en 

ze liggen klaar bij Rieneke’s kapsalon.  

PaasProgramma. 
Voordat er iets gezegd wordt over de Pasen even een momentje voor onze groep 8. Zij maken op 16, 

17 en 18 april een eindtoets. Deze toets is de laatste check richting het voorgezet onderwijs. Toi toi. 

Op 18 april neem je gewoon je brood mee als je moet overblijven, of je eet thuis. ’s Middags is er een 

geweldig paascircuit voor de leerlingen. Tijdens het paascircuit biedt de leerlingenraad de laatste 

fruithap aan. De afgelopen weken heeft de leerlingenraad elke woensdag een gezonde snack 

georganiseerd en betaald. Hulde voor deze actie! Na de meivakantie kan iedereen (geïnspireerd door 

de leerlingenraad) zelf een creatieve gezonde snack meenemen voor de pauze. We bedanken ook 

meester Henk (zijn vrouw) voor de inkoop van de snacks. 

Korte berichtjes. 
*Iedereen bedankt voor de grote belangstelling voor ons laboratorium.  

*Vrijdag 29 maart krijgen de leerlingen een strookje mee met een inlog voor de jaarlijkse vragenlijst. 

Zelfs de Lepelaar kan wellicht zaken verbeteren. Uw antwoorden helpen daarbij. 

* Volgend schooljaar willen we graag HVO en GVO aanbieden op dezelfde manier als afgelopen jaar. 

De formele toestemmingsbrief staat op de site (onder praktische info) en is in te vullen. Vult u niets 

in dan gaan we ervan uit dat het voor u prima is. Voor meer informatie ligt er een folder klaar in het 

kantoor. 



Uitgerust aan het werk. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een powernap tussendoor de productiviteit enorm 

verhoogd. Bedrijven als Google maken daarom gebruik van een powernap. Sommige scholen lopen 

dagelijks de Daily Mile om het leerrendement te verhogen. Na het bestuderen van de onderzoeken 

komt de Lepelaar met de Daily Nap. Vanaf maandag doen we met de leerlingen (ergens na de lunch) 

een powernap. Neem daarom vanaf maandag een kussen en eventueel een knuffel mee. Dat slaapt 

wel zo lekker. Handig om te weten dat de ideale powernap 20 of 40 minuten duurt.  

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

11 april Yoga  

12 april  Koningsspelen/ pannenkoekendag 

16 t/m 18 april Centrale eindtoets 

18 april  Paasspellenmiddag  

19 april t/m 3 mei meivakantie 

22 mei Schoolvoetbal  

10 juni Pinksteren vrij 

12 t/m 14 juni Kamp  

17 t/m 20 juni Nieuwe data avondvierdaagse 

20 juni Onderbouw middag vrij 

21 juni  Onderbouw vrij 

25 juni Schoolreis  

4 juli  Feestelijke ouderavond 

4 juli Onderbouw middag vrij 

5 juli Onderbouw vrij 

10 juli Afscheid voor groep 8 

12 juli 12.00 uur zomervakantie 

 

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

Rooster oud papier 

 

30 maart Fam Nijenhuis 

27 april Fam Hanekamp 

25 mei Fam Veldhuizen 

29 juni Fam Driezen 

27 juli Fam Bakhuijzen 

31 augustus Fam Vaartjes 

28 september Fam de Boer/ Luong 

26 oktober Fam Lindt 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 

 

 

 



Nieuws van buiten: 

Palmpasen. 
 
Op zondag 14 april vieren we Palmpasen in de Grote Kerk in Blokzijl. We gaan dan samen een 
Palmpasenstok versieren! 
Iedereen is van harte welkom om dit samen met ons te vieren! Het begint om 10:00 uur. 
Neem gerust je ouders, broertjes en zusjes en/of opa’s en oma’s mee. 
Wie de palmpaasstok van vorig jaar nog niet terug heeft gebracht, kan deze komende zondag 
inleveren bij de kerk of eventueel afgeven bij de leiding van de KinderKerk.  
We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn op zondag 14 april, tot dan! 
 
Groeten namens de leiding KinderKerk Blokzijl en Scheerwolde. 

 

 

 

 

 

 


