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Willemstad, 3 april 2019. 
 
Geachte Ouders, 
 
De Vastentijd loopt ten einde en we hebben nog 11 dagen school vóór de Paasvakantie. 
De Vasten/Paascommissie is druk bezig geweest om elke maandagochtend de weekopening 
te verzorgen en in alle klassen hangen posters met het thema van de Veertigdagentijd. 
Ook onze actie om Casa Manita te helpen loopt reuzegoed, dankzij uw 
medewerking! Tot en met vrijdag a.s. is het nog mogelijk hieraan bij te dragen. 
 
Ook dit jaar willen we op de maandag na Palmzondag, d.i. op 15 april a.s. 
Palmpasen vieren met een processie. Hiervoor hebben we uw medewerking 
nodig. 
We hopen dat elk kind op die maandag kan meenemen naar school: 

1. Een palmtak, versierd met lintjes, slingers of plastic-eitjes  of 
2. Een Palmpasenstok. Voor uw gemak hebben we de instructie hoe een 

Palmpasenstok te maken, als bijlage bij deze brief gevoegd.  
 
Op dinsdag 16 april a.s. houden we  onze Kinderkruisweg op school gelijk 
na de bel om half 8. Kinderen van groep 8 zullen de Kruisweg uitbeelden, 
terwijl we samen bidden en zingen. Ouders die hierbij aanwezig willen zijn, 
zijn van harte welkom ! 
 
 

Op woensdag 17 april a.s. vieren we het sociaal aspect van het Paasfeest met de kinderen. 
We gaan op die dag met de kinderen naar Cinemark. Hier krijgen de kinderen een frisdrank 
of water en popcorn aangeboden door de Oudervereniging, dankzij uw Ouderlijke bijdrage. 
Groepen 1-2-3 gaan kijken naar “Dumbo”, groepen 3-4-6 gaan naar “Wonderpark” en 
groepen 7 en 8 gaan naar “Missing link”. 
 
We hebben uiteraard genoeg hulp nodig ! We hopen te kunnen rekenen op 2  ouders per 
klas van 8.00u – 11.30u. op woensdag 17 april.  De hulp is voornamelijk bij Cinemark zelf, 
alwaar alle ouders popcorn en frisdrank uitdelen in de zalen. Geeft u zich op bij de 
klassenleerkracht. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor alle medewerking ! 
 
Hoogachtend, 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
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