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Weekbericht schooljaar 2017-2018 03 april – 08 april 

Uit de teamkamer  
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
30 maart tm 2 
april 

Paasweekend Alle leerlingen vrij  

24 april  Oud papier inzamelen   

25 april  Podium groep 3/4 11.30 uur school Ouders/verzorgers 
belangstellenden groep 
3/4 

26 april Koningsspelen/ 
bloemenverkoop en 
pleinfeest 

School. Alle 
leerlingen om 
12.00 uur vrij! 
Van 16.00 tot 20 
uur start de 
bloemenverkoop 
en het pleinfeest 

Iedereen/belangstellenden 

27 april tm 13 mei vakantie  Alle leerlingen vrij 

21 mei  2e Pinksterdag  Alle leerlingen vrij 
 
 

Jarig deze week 
Dinsdag 3 april Rosel Boesing Groep 5 

Vrijdag 6 april Senna Oldenburger Groep 6 
 

 

  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Niet aanwezig 

Truida Dinsdag en donderdag  

Linda Niet aanwezig 
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NIEUWS UIT SCHOOL 
Pasen.  
Via deze weg willen wij u bedanken voor de grote opkomst bij de viering, zo konden we samen 
het Paasfeest vieren in de kerk. We willen Sophia en Ilonka bedanken voor het helpen bij de 
lunch. Een bijzondere blijk van waardering willen we schenken aan Tanja. Zij heeft dit jaar voor 
het laatst haar rol als paashaas bij het eieren zoeken vervuld. We konden de afgelopen jaren 
op haar rekenen! DANK voor je jaren van inzet!!!! 
Voor nu wensen we eenieder een fijn Paasweekend toe. Vergeet niet te genieten en het leven 
te vieren! 
 

Op zoek naar strips 
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zijn we nog steeds op zoek naar strips. We zijn al heel blij met 
de penny’s die we hebben mogen ontvangen, maar we zoeken nog andere strips bijv. Donald Ducks. Alvast bedankt!   

 

Uit de peutergroep  
Wat was het een mooie Paasviering in de kerk. Fijn dat zoveel ouders aanwezig waren. De peuters waren onder de 
indruk en probeerden al goed mee te zingen met alle liedjes. En natuurlijk moet je dan best wel lang stilzitten en 
luisteren maar dat kunnen ze al heel goed.  

We hebben genoten van een heerlijke lunch. Lekkere broodjes, beleg wat we met 
elkaar mochten delen, een lekker gekookt eitje.  Reza zat aan tafel en keek naar 
al dit lekkers en zei: Tjonge jonge wat een verwennerij!! En dat was het ook.  
‘s Middags hebben we samen met een aantal kinderen uit groep 7/8 spelletjes 
gedaan en eieren gezocht. Wat super om te zien, dat deze oudere kinderen al zo 
goed in staat zijn om de peuters te begeleiden en te helpen. Top hoor!! We 
hebben heel veel plezier gehad met elkaar. 
We hebben deze week verder nog geluisterd naar mooie verhalen en hebben 
veel liedjes gezongen. 
Ook hebben we alvast de verjaardag van Reza gevierd. Hij wordt zaterdag 31 

maart 3 jaar! Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. 

Uit groep 5 en 6 
13 april: leesvirusfeest  
Op vrijdag 13 april hebben wij leesvirusfeest in de bibliotheek van Emmer Compascuum. Alle 
kinderen moeten die dag op de fiets naar school komen. We gaan ons leesvirusproject dan 
feestelijk afsluiten. 
Spelling 
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 6 het routewoord geleerd. Ik hoor de oe, 
maar schrijf de ou. De kinderen van groep 5 hebben één woord met 4 categorieën geleerd.  

Uit groep 7 en 8 
Ouderbijdrage Kamp 
Willen de ouders denken aan de ouderbijdrage? 
 

Werkstuk 
Het werkstuk kan t/m donderdag 26 april worden ingeleverd. Het is de bedoeling, dat het werkstuk thuis wordt 
gemaakt. Op school kan ik hem eventueel printen, daarnaast zelf zorgen voor een mapje of insteekhoes. Na de 
meivakantie worden de spreekbeurten gepland, ook deze moet zelf thuis worden gemaakt. (Infobrief volgt)  
 

 
  



Toets 
Engels:  donderdag 5 april leerblad is meegegaan  
Topomaster: op woensdag 11 april. 
Groep 7:  level 10 t/m 12 (Midden-Europa, Portugal/Spanje en Italië) 
Groep 8:  level 8 t/m 10 (Midden-Oosten/Azië) 
Taal:   maandag 16 april (woordenlijst zal komende week meegaan) 
 

Uit de parochie 

 
Op Witte Donderdag, 29 maart, is de Nachtelijke aanbidding in onze kerk.  
Na afloop van de Eucharistieviering, (die om 19.00 uur in Zwartemeer begint), is er vanaf 20.30 de Nachtelijk 
aanbidding in onze Willehadus kerk, om samen te waken en bidden tot middernacht, ook voor uw eigen persoonlijke 
intenties. Ieder half uur wordt ingevuld met een gebed, een kort stukje muziek, en het bidden voor de persoonlijke 
intenties.  
Er is ook een half uur stilte tussen 22.30 en 23.00. 
U bent welkom op elk gewenst tijdstip en u kunt weggaan wanneer u dit wilt. Van harte welkom! 
 
Op Goede Vrijdagmiddag, 30 maart, om 14.30 wordt in onze kerk, de Kruisweg gebeden bij het stervensuur van onze 
Heer. Hierbij zijn de kinderen In het bijzonder van harte welkom!  
 
Bloemen brengen op Goede Vrijdag 
In verband met de Goede Vrijdagviering om 19.00 uur in Klazienaveen, kunt u vanaf 14.30 
(Kruiswegbidden) tot 18.00 uur bloemen leggen aan de voet het kruis in onze kerk. 
Deze bloemen worden gebruikt voor de paasversiering. Bij voorkeur witte en gele bloemen. Alvast 
hartelijke dank. 
 
Goede Vrijdag om 21.00 uur is de Gaudete-viering in onze Willehadus kerk. 
Deze viering wordt helemaal verzorgd door jongeren van onze parochie maar iedereen is hierbij van harte uitgenodigd! 
Dit is inmiddels ook al bijna een traditie geworden en het is altijd een bijzonder mooie viering. 
 
Stille zaterdag Paaswake in Barger Compascuum 
Op Stille zaterdag begint de viering van de Paaswake vroeger dan anders en is om 19.00 uur is de Paaswake in Barger 
Compascuum voor alle 4 de locaties. Onze bisschop gaat voor in deze viering. U bent van harte welkom. 
Eerste Paasdag 
Op Paasmorgen is er om 10.30 een viering in onze Willehaduskerk. 
 
Wijwater 
Ook dit jaar staan er tijdens de paasvieringen weer flesjes wijwater voor u klaar achter in de kerk.  
U kunt de flesjes meenemen na de vieringen. 
 
Sam’s Kledingactie voor Mensen In Nood  
Zaterdag 14 april is weer de jaarlijkse Sam’s kledingactie.  
Vanaf 9.00 uur kunt u uw gesloten kledingzakken brengen. Graag opstapelen aan de kant van de heg voor het hek bij 

de kerk! 
De vrachtauto komt rond 12.00 uur, dus tot die tijd kan het gebracht worden. 
Ieder jaar wordt het weer besteed aan een goed doel.  
In het voorjaar en rond Pasen wil je toch vaak weer een frisse start maken dus begin met 
uw kledingkast. 
 

  



VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

  



 

 
 


