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Buitenschoolse opvang op school 
Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang voor uw kind aansluitend op de schooldag? En zou u 
het fijn vinden als dat bij ons op school gebeurt? Wij verkennen de mogelijkheden om dit op onze 
eigen school te gaan organiseren in samenwerking met onze partner SKH (Stichting Kinderopvang 

Haarlemmermeer). Geeft u per mail 
directie@jvanstolberg.nl even door als u hieraan 
behoefte hebt. Vermeld in uw mail de naam en leeftijd 
van uw kind(eren) en de dag(en) waarop u buitenschoolse 
opvang zou willen afnemen.  

  

Inzameling voor de voedselbank  
Het lijkt allemaal zo gewoon: ervan uit kunnen gaan dat je 
genoeg te eten hebt. En wanneer je iets mist, ga je gewoon 
even naar de winkel om het te kopen. Toch is dit niet voor 
iedereen zo vanzelfsprekend. Er zijn vele gezinnen in 
Nederland voor wie het een dagelijks gevecht is om 
voldoende eten op tafel te krijgen.  

Met de paasdagen voor de deur willen wij ons als school graag inzetten voor die gezinnen die het 
niet zo breed hebben. Daarom gaan we vanaf maandag 8 april t/m donderdagochtend 18 april 
voedsel inzamelen zodat iedereen prettige paasdagen tegemoet gaat. 

Hoe werkt het? 
In beide hallen van de school vindt u kratten van de voedselbank. Nu nog leeg, maar met uw hulp 
straks helemaal gevuld. Als u de komende dagen boodschappen gaat doen, wilt u dan ook aan 
een ander denken? Elke bijdrage is waardevol.  

Aan welke producten kunt u denken?  
Houdbare producten met een ruime houdbaarheidsdatum. Bijvoorbeeld rijst, macaroni, 
blikvoedsel, suiker, meel, soep, theezakjes, koffie, pakken sap, luiers, toiletpapier, shampoo, 
afwasmiddel, hagelslag, pindakaas, jam, etc. De pakketten worden nog vóór de paasdagen 
verspreid. Daarom is het misschien leuk als er ook paaseitjes, eieren en/of matzes worden 
meegebracht.  

We kunnen samen zorgen voor een fijn paasfeest voor iedereen! 
 

 

Theoretisch verkeersexamen 
Gisteren hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch 
verkeersexamen gemaakt. 86% van de kinderen is 
geslaagd. Gefeliciteerd! De kinderen die nog niet 
geslaagd zijn, maken binnenkort het herexamen en we 

mailto:directie@jvanstolberg.nl


 
 

  
 

Al 130 jaar goed voor goed onderwijs! 

hopen natuurlijk dat ze dan ook slagen. In verband met het praktijkexamen worden alle fietsen 
nog gekeurd. Dit gebeurt na de meivakantie onder leiding van onze verkeersouder Paul Cnossen. 
Aangezien we dit jaar een grote groep 7 hebben, zouden we het fijn vinden als er nog iemand 
komt helpen bij deze keuring. De datum stellen we in overleg vast.  
Op 27 mei doen de kinderen het praktijkexamen verkeer. Hiervoor hebben we nog dringend 
ouders nodig. U kunt zich opgeven via sschuurman@meerprimair.nl.  

  

Paasviering 
Donderdag 18 april vieren wij Pasen op school. Het wordt een gezellige dag waarbij we een 
continurooster hanteren. We starten gewoon om 8.30 uur en gaan om 14.00 uur uit.  

Alle kinderen blijven op school eten. De lunch wordt verzorgd. 

Wilt u uw kind het volgende meegeven: 

-          Eten en drinken voor de kleine pauze (niet te veel) 
-          Groep 5 t/m 8 bord, beker en bestek 
-          Groep 1 t/m 4 een bord en een beker 
-          Hardgekookt ei (wit of bruin, niet gekleurd) 

Wij willen met alle kinderen een spel spelen waarbij het hard 
gekookte ei nodig is, dus mocht uw kind niet van ei houden, 
raden wij toch aan het mee te geven, anders is deelname aan 

het spel niet mogelijk. Wij hopen er een leuke dag van te maken. 

Vrijdag is het Goede vrijdag en is de school gesloten. 
 

Wat is het paasfeest? 
Het paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Dan wordt gevierd dat Jezus is gekruisigd en 
drie dagen later uit de dood is opgestaan. Hieraan vooraf gaat een aantal belangrijke andere 
dagen die bij pasen horen. 
 
Palmpasen 
Dit is de laatste zondag voor pasen. Op deze dag 
wordt gevierd dat Jezus rijdend op een ezel 
Jeruzalem binnengaat. De mensen verwelkomden 
hem juichend en legden palmtakken op de grond. 
Vandaar de naam.  
 
Witte donderdag 
Witte donderdag is de dag waarop Jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal gebruikt. De 
kleur wit verwijst naar het goede, zuivere en heilige. In de kerk wordt deze kleur die dag gebruikt. 
 
Goede vrijdag 
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Op deze dag herdenken de christenen de dood van Jezus aan het kruis. Het lijkt een beetje 
vreemd om dit een ‘goede’ vrijdag te noemen terwijl er zoiets verschrikkelijks is gebeurd. De 
betekenis van de dood van Jezus is echter dat daardoor alle zonden van de mensen zijn vergeven. 
 
Stille zaterdag 
Op deze dag wordt stilgestaan bij het feit dat Jezus in een graf is gelegd waar hij rust. 
 
Paaszondag 
Dan wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Daarmee is doodgaan niet meer het einde 
van het leven. Pasen wordt gezien als het feest van een nieuw begin. Het is geen toeval dat dit in 
de lente wordt gevierd. In de lente komt de natuur immers ook weer tot leven. 
 

 

Kalender  
8 t/m 18 april   paasactie voedselbank 
12 april    Wild Experience groep 6 
Vanaf 16 april   Cito-eindtoets groep 8 
18 april    paasfeest (lunch) 
18 april    Nieuwsflits nummer 15 
19 april    Goede vrijdag (alle kinderen vrij) 
 
 
 


