A
EVEN BIJPRATEN
SCHOOLREISJE
De schoolreis voor de groepen 5 t/m 7 is verplaatst
van 8 juni naar 15 juni.
De onderbouw gaat naar Diergaarde Blijdorp, de bestemming van de bovenbouw is Drievliet.
PAASVIERING
Donderdagmorgen 13 april a.s. vieren wij het paasfeest. Iedere groep viert het paasfeest in het eigen
lokaal. Bij deze viering staan we stil bij het verhaal van
de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Ook
zullen er liederen worden gezongen.
Tijdens deze viering zullen we met elkaar ontbijten.
Dit ontbijt zal verzorgd worden door de ouderraad.
Wilt u zorgen voor een bord, beker en bestek? Graag
alles met de naam van uw kind er op. Deze spullen
kunt u in een tas op woensdagmorgen meegeven,
zodat de leerkrachten alles klaar kunnen zetten.
Wanneer uw kind een speciaal dieet volgt, wilt u dit
dan doorgeven aan de leerkracht en zelf een ontbijt
meegeven. De kinderen hebben nog wel drinken en
eten nodig voor de kleine pauze. 's Middags zijn alle
kinderen vrij.
RENOVATIES / OPENINGSFEEST
De renovatie van de Lindenzoom ligt nu gelukkig op
schema. Binnen een aantal weken hoopt men de
werkzaamheden afgerond te hebben. De ouders van
de groepen aan de Boeieraak die weer terug kunnen
verhuizen naar de Lindenzoom hebben ondertussen al
bericht gehad: de verhuizing / inrichting van de lokalen vindt plaats op 8 en 9 mei. De kinderen van de
groepen B4/5, B5 en de beide groepen B6 zijn dan
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vrij. Op 10 mei hopen we iedereen te mogen begroeten in ons gerenoveerde gebouw.
Ondertussen vinden ook de afrondende werkzaamheden plaats aan de Moerbeihof. Met name op het plein
moest nog het een en ander gebeuren. Vandaag vindt
de oplevering plaats.
We maken ons nu op voor het openingsfeest incl. de
officiële opening op 12 mei. U krijgt hier binnenkort
meer informatie over.
KONINGSSPELEN/SPONSORLOOP
2017
Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen.
Alle locaties zullen deze dag hieraan
meedoen. We zullen per locatie starten met een openingsdans/lied. U kunt thuis als u wilt alvast oefenen
met uw kind. Het lied heet
Okido en is te vinden via
www.youtube.nl
Na de opening zullen de leerlingen naar hun eigen klas
gaan om met elkaar het koningsontbijt te nuttigen.
Wilt u uw kind een bord, beker en bestek meegeven
(voorzien van naam).
We zullen tijdens de Koningsspelen een Sponsorloop
houden voor een goed doel namelijk
“Stichting Hoop Voor Albanië”.
Met het opgehaalde geld zal
een nieuw lokaal worden gebouwd om verstandelijk en
lichamelijk beperkte kinderen
meer ruimte te geven voor de dagopvang. We hopen
op een mooi bedrag zodat we veel kinderen gelukkig
kunnen maken.
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Moerbeihof: 6440330
Zuidkil: 6440316
Lindenzoom: 6411865
Boeieraak: 6410609
www.prinsfloris.nl
directie@prinsfloris.nl

PAASWAKE VOOR KINDEREN ZATERDAG 15 APRIL
19.00 UUR
‘’Hoop op licht: het komt wel goed!”
Op zaterdagavond 15 april is er in De Morgenster een
Paaswake speciaal voor kinderen. In een dienst van
ongeveer drie kwartier worden de kinderen meegenomen door het lijdensverhaal, op weg naar Pasen. De
fragmenten van het lijdensverhaal worden afgewisseld met drie verhalen uit het Oude Testament; verhalen van hoop. Dit alles aan de hand van het thema
‘’Hoop op licht: het komt wel goed’’.
De verhalen worden begeleid door beelden op de
beamer en sketches gespeeld door kinderen. Uiteraard wordt afwisselend gezongen en gebeden.
De organisatie van De Morgenster en de Bethlehemkerk heet jullie van harte welkom!
Zie ook bijgaande flyer
BSO
Met de meivakantie voor de deur zijn wij weer hard
aan het werk geweest om een leuk activiteitenprogramma neer te zetten. Hiervoor maken wij gebruik
van het programma "Doen Kids", hierop zijn activiteiten te vinden voor allerlei thema's en variërend qua
leeftijdscategorie. Mocht je geïnteresseerd zijn in de
activiteiten die gepland staan bij ons op de bso kijk
dan op www.wasko.nl en ga dan naar de locatie Frank
en Vrij.
Mits de groepsgrootte het toelaat vinden wij het ook

leuk als de kinderen die bij ons op de bso zitten een
vriendje of een vriendinnetje meenemen in de vakantie. Of ben je juist geïnteresseerd in onze opvang en wil je dat je kind een keertje kan komen
kijken en spelen bij ons, dan is dit ook mogelijk. Je
kunt hierover contact opnemen via 078-7112613 of
mailen naar frankenvrij.floris@wasko.nl.
Vanuit Wasko vinden wij gezonde voeding en drinken erg belangrijk. Maar wat is nu eigenlijk gezonde
voeding? Iedereen denkt hier anders over en heeft
hier een mening over en dat is ook prima. Niet ieder
kind heeft hetzelfde nodig. Toch is het wel belangrijk om hier over na te denken. Zeker in deze tijd
waarin aan veel producten dingen worden toegevoegd die niet zo heel goed voor je zijn, ook al lijken
deze op het eerste oog onschuldig. Wist je bijvoorbeeld dat er in een pakje Wicky al 8 klontjes suiker
verwerkt zitten? Dat is best veel hé? Vooral tussen
de middag zien we veel Wicky bij de TSO. Het is
beter om je kind dan een beker melk of water mee
te geven. Zo krijgen ze toch genoeg vocht binnen
maar niet een overschot aan suiker. Denk zo ook
bewust van wat je op je het brood van je kind meegeeft. Natuurlijk is iets zoets af en toe echt niet erg,
maar alles met mate! Daarnaast zien we in de
broodtrommeltjes vaak snoep en koekjes. Bewaar
de rolletjes snoep en koekjes meer als een tussendoortje dus als ze bijvoorbeeld uit school komen is
dat echt niet erg daar zijn ze kinderen voor. Voor
tussen de middag zou een stuk fruit meegeven voor
uw kind veel beter zijn. Wist je dat je fruit beter
voor de middag kan eten om dat we hier ook energie uit halen? Dit hebben kinderen juist weer nodig

als ze 's middags naar de klas gaan om nieuwe dingen
te leren. We hopen door dit stukje meer bewustwording te creëren over voeding en wat wel en niet bij
uw kind past.
Helaas hebben we deze maand op de bso afscheid
moeten nemen van Lise. Zij gaat verhuizen naar een
andere stad en zal hier ook naar school en de bso
gaan. We wensen Lise en haar familie heel veel succes
en geluk toe!
Medewerkers Frank & Vrij
HOEDENPARADE
Koningsdag komt er aan!
De gemeente Papendrecht organiseert dit jaar voor
één keer Koningsdag. We organiseren na de aubade
een geweldige hoedenparade waarin iedereen mag
meelopen met een zelfgemaakte hoed.
De burgemeester kiest dan de gekste, mooiste en
leukste hoed.
Om alle kinderen in de gelegenheid te stellen een hoed te maken bieden we – samen met
Wasko - twee knutselmiddagen
aan. De kinderen kunnen zich
digitaal aanmelden, maar ook
een antwoordstrookje inleveren.
Zie bijgaande flyer.

ZENDINGSGELD KOMENDE PERIODE VOOR EEN ANDER GOED DOEL
Op 1 juni 2017 zal in de Franse Alpen het evenement
Alpe d’Huzes plaatsvinden. Tijdens dit evenement
beklimmen duizenden deelnemers deze berg zo vaak
mogelijk, om hiermee geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Dit jaar zal Erik Blok, de zoon van juf
Petra en oud-leerling van onze school, daaraan deelnemen.
Erik werkt als arts in het LUMC, en doet wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Ook is vorig jaar de vader van Erik, de man van juf Petra, overleden aan kanker. Hij weet hierdoor als geen ander hoe belangrijk
het geld is voor dit onderzoek, zodat in de toekomst
deze ongelijke strijd steeds eerlijker wordt. Hij doet
mee zowel ter nagedachtenis aan zijn vader, als ook
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor toekomstige patiënten.
Voor de 6 beklimmingen die Erik heeft gepland is hij
nog op zoek naar sponsoren. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het wetenschappelijk onderzoek
naar kanker, kan dat doen via de website https://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/erikblok
Hierbij moet gezegd worden dat alle kleine beetjes
helpen, en dan uiteindelijk 100% van de opbrengst
direct naar het onderzoek zal gaan.
Om deze actie te ondersteunen wijken we de komende periode af van onze vertrouwde zendingsdoelen.
Vanaf maandag 10 april t/m maandag 15 mei zullen
wij het zendingsgeld dat uw kind meeneemt besteden
aan bovenstaand doel.

AFGELASTING HANDBALTOERNOOI
Het handbaltoernooi waarvoor een aantal leerlingen zich had ingeschreven gaat niet door. Wel
organiseert DES'72 op maandag 1 mei 2017 een
handbalclinic
van
10.00
14.00
uur.
Inschrijving is ter plekke en in overleg met DES'72
aangepast naar individuele deelname: € 1,- per persoon.
De clinic vindt plaats op het veld bij de kantine van
DES'72 (Van der Palmstraat 10-A, 3351 HA Papendrecht).

MR-MEDEDELINGEN
De eerstvolgende MR-vergadering is op 11 april.
Vanaf 19:30 inloop en start om 19:45 uur op locatie
Boeieraak.

OR-MEDEDELINGEN
De eerstvolgende OR-vergadering is op donderdag
11 mei 19:30 uur, locatie Moerbeihof.

KIND OP MAANDAG
Als mensen zeggen dat iemand ‘de koning te rijk’ is,
gaat het niet altijd over geld. Vaak zeggen mensen dat
als iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar waar
word je eigenlijk gelukkig van? Wanneer ben je echt
een ‘rijk’ mens? In de Veertigdagentijd, de periode
voor Pasen, denken we daar met de kinderen over na.
In de Bijbelverhalen ontdekken we dat je rijk kunt
worden door dingen weg te geven. Als je vriendelijkheid uitdeelt, vrolijkheid of zorgzaamheid, dan worden jij en de ander daar rijker van. In de bijbelverhalen ontdekken de kinderen hoe Jezus mensen laat
delen in het koninkrijk van God. Hij is bereid om alles
te geven, zelfs zijn eigen leven. Daardoor breekt een
nieuwe rijkdom aan: met Pasen vieren we dat de
dood niet het laatste woord heeft, God maakt een
nieuw begin.
Naast de bijbelverhalen is voor deze periode een
stripverhaal gemaakt rondom het thema ‘De koning
te rijk’. Het gaat over koning Wonderbaar, die elke
dag opnieuw van alles uitdeelt aan de mensen in zijn
land. Na een tijdje heeft hij niets meer om weg te
geven. Maar dan komen de mensen bij hem terug om
iets aan hem te geven… De kinderen kunnen deze
weken ook dingen uitdelen. Ze krijgen elke week een
waardebon mee die ze kunnen geven aan iemand in
hun omgeving. De waardebonnen staan voor iets te
eten of een zelfgemaakt cadeautje, maar ook voor
een compliment, een knuffel of een liedje. Dat zijn
dingen die je kunt blijven uitdelen, je hebt er meer
dan genoeg van!

LIED VAN DE MAAND
De Heer is waarlijk opgestaan Hanna Lam, deel 1), nr. 27 onderbouw
Daar juicht een toon (ELB 122) - bovenbouw

AGENDA
7 april

Werk bekijken groepen 3 t/m 6 van
08.30 – 08.45 uur

11 april

MR-vergadering

13 april

Paasviering, ‘s middags zijn alle
leerlingen vrij

14 april

Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn deze
dag vrij

17 april

2e Paasdag, alle leerlingen zijn deze
dag vrij

19 april

Gebedsgroep locatie Moerbeihof/
Boeieraak van 8.30 tot 9.30 uur in
lokaal 8 op de Moerbeihof

21 april

Koningsspelen, leerlingen zijn ‘s middags
vrij

24 april Meivakantie
t/m 5 mei

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl

