
 
Paasviering 

Donderdag 1 april vieren wij in alle klassen Pasen. Helaas is dit niet mogelijk met een gebruikelijke 

viering in de kerk en daarom hebben wij voor de volgende opzet gekozen: 

We starten de dag met een gezamenlijk paasontbijt, ieder in zijn / haar eigen klas. Het is de bedoeling 

dat ieder kind een eigen, feestelijk, ontbijtje van thuis meeneemt, inclusief iets te drinken erbij.  

 

Daarna is er een online viering, verzorgt door het platform start.verus.nl in samenwerking met 

uitgeverij Kwintessens. Om 9.30 uur start de online viering voor onder/ middenbouw en om 10.30 uur 

is er een online viering, bestemd voor de bovenbouw. Ook thuis kunt u deze meekijken op 

start.verus.nl. Na deze uitzendingen zijn de video’s hiervan direct online beschikbaar, zodat u, als u dat 

wilt, ook deze nog op een ander moment kunt bekijken. De komende tijd zullen we de video’s bekijken 

die door start.verus.nl. klaar worden gezet. Op deze manier kunnen we de kinderen voorbereiden op 

de online vieringen. 

 

’s Middags komt de paashaas ook nog even gezellig langs bij de kinderen met een kleine traktatie, 

verzorgd door de O.R. (coronaproof). Het is evengoed de bedoeling dat er een eigen 10-uurtje en een 

lunch meegenomen wordt, zoals altijd. Op deze manier hopen we er met elkaar een gezellige dag van 

te maken, waarna het vrije paasweekend kan beginnen. 

 

Oproep nieuw MR-lid 

In de vorige nieuwsbrief heeft u een oproep kunnen lezen voor een nieuw lid van de 

Medezeggenschapsraad(MR). Heeft u ook interesse? Dan kunt u dit tot vrijdag 26 maart kenbaar 

maken bij één van de MR-leden of via mrdonbosco@donbosco.sarkon.nl  

 

MR-leden 

Leanne Lubbinge: moeder van Jade-Lynn(groep 2) en Jessie-Mae(kinderdagverblijf Kappio) 

Marjan Jorink: moeder van Jet(groep 4) en Sil(groep 7) 

Sandra van Oers: moeder van Loek(groep 4), Roos(groep 7), Mees(groep 8) en Siem(vo) 

Astrid Moras, Margreth Voogel en Marieke van Duin: leerkrachten 

 

Cito-uitslagen 

Vandaag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 een envelop mee naar huis met daarin de 

Cito-uitslagen van de afgelopen periode. Door corona en het thuisonderwijs kunnen wij ons 

voorstellen dat u vragen heeft over de afname, ontwikkeling en hoe wij met de resultaten omgaan. Als 

bijlage hebben wij daarom een informatiebrief toegevoegd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan 

gerust contact op met de leerkracht. 

 

In juli krijgen de kinderen het tweede rapport mee naar huis. Het tweede rapport is een compleet 

rapport van het gehele schooljaar. Hier staan de Cito-resultaten van rapport één ook op weergegeven. 
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