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Willemstad, 5 april 2022  

 

Geachte ouders/verzorgers,  
 

Alsnog een fijne en gezegende week gewenst.  
 
Vastenbrief 
We zitten nu in de vijfde week van de vastenperiode. Bijgaand ontvangt u dan ook de vijfde 
vastenbrief met als thema: Liefde van Jezus voor ons.  
 
 

Project “Liefde voor SGR-groep Fundashon Verriet” 
Een dank aan eenieder die reeds heeft bijgedragen! Super! 
We gaan nu de laatste week in! U kunt nog steeds helpen. Let’s do this 
together!  
SGR-groep rekent op u! Alvast bedankt! 

 
 
Paasactiviteiten 
Vrijdag 8 april Palmpasenviering. De kinderen nemen op deze dag een 

versierde palmtak mee naar school of een versierde 
palmpasenstok (zie bijlage).  

Maandag 9 april Kinderkruisweg.  
Dinsdag 10 april Paasviering: wij gaan met de hele school naar de Movies! 

 Gr. 1/2: Maya 
  Gr. 3 t/m 5: Hopper 
  Gr. 6 t/m 8: Sonic  
 
 
 
Hulpouders gezocht voor de schoolbibliotheek en als leeshulp! 
 

De schoolbibliotheek is ondertussen weer opgestart! Maar we hebben nog 
dringend enkele ouders nodig die mee willen/kunnen helpen op de 
vrijdagochtend. Is het iets voor u? Een ouder kan zelf bepalen of hij/zij een 
uurtje, een halve ochtend of de hele ochtend kan helpen in de bibliotheek.  
Indien u kunt helpen, gelieve dan dit door te geven aan mw. Talitha da Camara: 
tdacamara@hotmail.com  of aan de klassenleerkracht.  
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Leeshulp: Na de paasvakantie willen we ook graag weer opstarten met de leesgroepen. 
 
Elke woensdag lezen kinderen van groep 4 t/m 6, die nog niet het juiste leesniveau hebben, in 
een kleine groep o.l.v. een ouder. Deze ouder krijgt dan maximaal 4 kinderen van hetzelfde 
leesniveau, die dan gedurende 3 kwartier technisch lezen.  
Het gaat erom in een kleine groep een kind intensiever te laten lezen dan dit in een klas kan 
gebeuren. De leeshulp start direct om 7.30 uur ’s morgens en eindigt om 8.15 uur als de bel gaat.  
Leesmoeders, leesvaders, leesoma of -opa, leestante of leesoom iedereen is van harte welkom! 
 
Indien u kunt helpen, gelieve dan dit door te geven per mail aan onze leeshulpcoördinator, mw. 
Danielle Kenters:  D.Kenters@gmail.com of aan de klassenleerkracht.  
 

We hebben UW hulp echt heel hard nodig !!  

 
Ooit zei de Amerikaanse president John F. Kennedy: 

“Ask not what your country can do for you. Ask what you can do 
for your country !” 
Naar analogie daarvan zouden we willen zeggen: 

“Ask not what your school can do for you. Ask what you can do for 
your child’s school !” 

-  
 
Fotograaf 
Indien er nog ouders zijn die nog foto’s willen bestellen maar deze eerst willen bekijken, gelieve dan een 
mail te sturen naar jonckheer@gmail.com Volgende week zal er dan contact met u worden opgenomen. 
Heeft u al een mail gestuurd, dan hoeft u niet nogmaals een mail te sturen en zal de fotograaf ook 
volgende week contact met u opnemen.  
 
 

Fijne week toegewenst verder! 
 
Take care and stay safe!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.                                           A.M. van Eenennaam, adj. 
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