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Palmpasen
Op woensdag 10 april hebben 53 kinderen een Palmpaasstok versierd. Wat een
grote opkomst! Er werd hard geknutseld en er waren genoeg ouders om te helpen.
De sfeer was erg gezellig. Op zondag 14 april begon de dienst om 9.30 uur. Met
elkaar hebben we een mooie viering neergezet en was alles goed te verstaan!
Achter de drumband aan liepen we naar verzorgingstehuis Willem Drees. Daar
hebben we veel bejaarden blij kunnen maken met een mooie Palmpaasstok. De
ouderen straalden helemaal en een aantal kinderen kwam nog even melden dat
dit wel heel mooi was om te doen. Bedankt iedereen die mee heeft geholpen om
deze traditie met elkaar voort te zetten. Tot volgend jaar! ( Meer foto’s volgen
op de site)
Pasen:
Vandaag hebben we in de gymzaal met elkaar het Paasfeest gevierd. Hierbij hebben
we stil gestaan bij dat het soms wel eens donker om je heen lijkt en dat er dingen
kunnen zijn waar je bang voor bent. Maar ook dat we heel dankbaar zijn dat er
mensen om ons heen zijn die er voor ons zijn en ons helpen. Dan wordt het weer
licht en voelen we de warmte en de vriendschap.
Daarna hebben de kinderen in de klas genoten van een Paasbrunch. Het was erg
gezellig in de groepen. Kijkt u vanmiddag naar de foto’s op de site?
Cito- entreetoets en Cito eindtoets:
De kinderen in groep 7 en 8 hebben de afgelopen dagen weer hard gewerkt.
Ze hebben zich ingezet om de Cito toets zo goed mogelijk te maken. In de middag
werd er weer gezellig ontspannen met elkaar als groep.
Informatieavond Multimedia:
Op dinsdag 16 april startte om 20.00 uur een informatieavond over hoe om te gaan
met alle multimedia en schermtijd. Deze avond was opgezet door de MR.
Er ontstond een mooie, open dialoog over hoe ouders dachten over afspraken die
met de kinderen werden gemaakt. De mooie kanten van ons digitale tijdperk en de
gevaren hiervan werden besproken. Het was een mooie opkomst van ouders met
kinderen van verschillende leeftijden. Bedankt voor ieders aanwezigheid.
Natuurlijk zijn wij blij met feedback over deze avond. Wat vond u prettig, wat heeft
u gemist? U mag uw tips en tops mailen naar fravelli@parkiet.lucasonderwijs.nl
Fotograaf:
Op 14 mei komt de schoolfotograaf bij ons op school. Het is handig wanneer
u die dag geen tandarts of doktersbezoeken plant. Het is toch het leukste
wanneer iedereen op de groepsfoto kan komen te staan. De achtergrond van de
pasfoto’s zal wit zijn. Handig om hier rekening mee te houden.
De avond4daagse komt er weer aan.
Hierbij willen wij u alvast attenderen op de avond4daagse die van start gaat op 20
mei. Zullen er dit jaar weer zoveel kinderen meelopen? Wij hopen op een mooie
opkomst. U zult de brief voor de avond4daagse ontvangen direct na de meivakantie.

Sportdag
Via de groep is er voor de groepen 4 t/m 8 al om hulpouders gevraagd voor de
sportdag op 29 mei. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht van uw
kind.
De sportdag voor de groepen 4 t/m 8 vindt dit jaar plaats bij de sportvelden van
SVV Scheveningen. De kinderen zullen deze dag ook starten op die locatie.
Op een later moment ontvangt u hier meer informatie over.
Ook voor de groepen 1/2 en 3 zijn wij op deze dag op zoek naar hulpouders.
Hiervoor is bij een enkele groep al een oproep gedaan, bij andere klassen volgt de
aanvraag vandaag. Komt u ons helpen? Deze sportdag zal op school plaatsvinden.
Heeft u al de betaling voor het schoolreis of het kamp gedaan?
Schoolreisje
Op 20 juni hebben de kinderen van groep 1/2 hun jaarlijkse uitje naar Blijdorp.
De kinderen van 3 t/m 7 gaan naar Drievliet.
De kosten bedragen €22,50 per kind.
U kunt het bedrag overmaken op IBAN NL45 ABNA 0572 9838 91 t.n.v.
“De Parkiet’ te Den Haag ovv schoolreisje en naam + klas van uw kind. Indien u
het contant wil betalen, dan kan dat bij Martine Boon of Ingrid Breeschoten
(administratie). U ontvangt in juni nadere informatie over de organisatie rond de
schoolreis.
Schoolkamp
Onze leerlingen uit groep 8 gaan op 19, 20 en 21 juni op schoolkamp naar
Summercamp Heino. (www.heino.nl) Het zal voor hen een heel leuke afsluiting van
hun jaren op onze school worden.
De kosten van dit kamp bedragen € 125.-- .
Hier worden de vervoerskosten van betaald, het bezoek aan Ponypark Slagharen en
de verblijfskosten op het park.
U kunt het geld overmaken op IBAN NL45 ABNA 0572 9838 91 t.n.v.
“De Parkiet’ te Den Haag ovv schoolkamp en naam + klas van uw kind. Indien u
het bedrag contant wil betalen, dan kan dat bij Martine Boon of Ingrid Breeschoten
(administratie).
Heeft u een Ooievaarspas? Let op!
Ook dit jaar gaat Leergeld Den Haag weer de Schoolspullenpas verstrekken aan de
kinderen van 4 t/m 17 jaar met een Ooievaarspas.
Met deze pas kunnen ze schoolspullen kopen bij de aan de Schoolspullenpas
verbonden winkels. Eind mei kunt u het aanvraagformulier verwachten. Mocht u op
15 juni nog geen aanvraagformulier hebben ontvangen, dan kunt u
contact opnemen per telefoon 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30)
of per email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.
Fijne Paasdagen gewenst en een zonnige vakantie!
Belangrijke data:
19 april: Goede Vrijdag en start meivakantie
6 mei: start school
9 mei: tafeltjesavond groep 1
14 mei: schoolfotograaf
20 mei: avond4daagse
28 mei: kijkdag muziek (rooster volgt nog)
29 mei: sportdag
30&31 mei: Hemelvaart- kinderen vrij
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