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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 de Paasdag met eieren is gevierd?
 er groepen eitje Tik hebben
gedaan?
groep 5a een experimentje ‘rauw ei van
balkon afgooien heeft uitgevoerd ?
er chocolade eieren gezocht zijn door jong en
oud?
Chocolade eieren gesmuld zijn ?

In groep 4a is gewerkt met verhalen uit de methode
‘Hemel en Aarde’, waarbij stiltemeditatie een rol
speelde. Het ging om de ‘stille verhalen’: Petrus is
stil en Maria is stil. De kinderen vonden dit erg
indrukwekkend. Ook hebben groepen (kleuters en
groep 4) op het schoolplein in een labyrint gelopen.

Palmpasen foto’s…
Op de website onder kopje ‘nieuws’ ziet u foto’s
van de jaarlijkse Palmpaasoptocht.
Op naar Pasen…

In iedere groep zijn de
verhalen rondom Pasen
voorgelezen. Het zijn
bijzondere verhalen met de
lijdensweg, maar ook de
Wederopstanding van Jezus.
In de kleutergroepen komen
deze verhalen uit de bijbel
‘Een ark vol verhalen’ van
Herma Vogel en Gitte Spee. Deze verhaaltjes, getiteld
Palmpasen, verraden, ik ken hem niet, Goede
Vrijdag en Pasen zijn kort en mooi geïllustreerd. In
de groepen 3 wordt gewerkt met de ‘Bijbel voor
Kinderen’ van Marianne Busser en Ron Schröder. De verhalen
zijn in omvang groter en ook de tekst is inhoudelijk
aangepast aan groep 3. De verhalen zijn: op naar
Jeruzalem, het laatste Avondmaal, in de tuin van
Gethsémané, Jezus wordt gevangen genomen,
Kajafas krijgt zijn zin, Jezus bij Pilatus, Jezus sterft
aan het kruis, Jezus wordt begraven, het graf is leeg.
In groep 5 en 6 komt het boek ‘Bijbelse verhalen’
van Cramer-Schaap en van Haeringen, met gelijke verhalen
aan bod. In de groepen 7 en 8 het boek: ‘Het
hoogste woord’ van o.a. Imme Dros, Karel Eykman ea. Ook
wordt Woord voor woord nog gebruikt van Karel
Eykman en Bert Bouman.
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levend labyrint, verbonden met een draad

Bij kloosters en oude kerken vind je soms een
labyrint. De spiraal vorm staat symbool voor de
verbinding tussen het menselijke en het goddelijke.
Zoals je in je eigen leven je eigen weg moet zoeken,
zo voert het labyrint je naar het midden, de kern van
het leven. In een labyrint verlies je niet jezelf maar
is het de bedoeling dat je je kern vindt. Het is een
vorm van meditatie waarin je de gang van het leven
als het ware aanvaardt.
Op een goede vrijdag……
Hebt u ook zo genoten van
de Christmas Carols die
ons tienerkoor Vivace
zong tijdens Kerstavond?
Dan is Goede Vrijdag iets voor u. Want dan zingt
Vivace liederen uit de beroemde musical Jesus
Christ Superstar. Met dit keer een heuse ooggetuige
die het allemaal van dichtbij heeft meegemaakt. Hij
zal vertellen over de komst van Jezus op zijn ezeltje
in Jeruzalem, het laatste avondmaal met zijn
vrienden, het verraad door Judas en de berechting
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door de Romeinen, de dood van Jezus aan het kruis,
en de tocht naar het graf uiteindelijk. Deze mooie
uitvoering mag u niet missen! Kom dus vrijdag 18
april a.s. naar de Augustinuskerk aan de
Amstelveenseweg, op de grens met Amsterdam. De
viering begint om 19.00 uur. En neemt u vrienden
en vriendinnen mee. Maar niet alleen jongeren,
iedereen die jong van geest is en begaan met het
lijden en sterven van Jezus is op deze speciale dag
natuurlijk van harte
welkom. Opdat we straks
met z’n allen oprecht Pasen
kunnen vieren.
Werkgroep Vivace, Sint Augustinuskerk
Freerunnen daverend succesvol in
Amsterdam-Zuid!...
‘Op een creatieve wijze van
punt A naar punt B komen’,
dat is in een notendop de
essentie van freerunnen.
Afgelopen blokken zijn een
twintigtal kinderen razend
enthousiast begonnen aan een activiteit freerunnen.
Met name in de Rivierenbuurt werd er met veel
enthousiasme gereageerd op deze trendsport.
Dynamo is een sterk voorstander om ervoor te
zorgen dat kinderen die enthousiast zijn voor deze
sport ook op een constructieve en kwalitatieve wijze
deze sport kunnen blijven beoefenen.
Gymnastiekvereniging DOS is een van de partijen
die op korte termijn freerunnen willen gaan
aanbieden in de wijken Buitenveldert of
Rivierenbuurt. Mochten er vragen zijn over de
actuele stand van zaken over het freerunnen kan er
contact worden opgenomen met
talentententzuid@dynamo-amsterdam.nl
Dynamo zoekt de zon op! …
Waar de naschoolse activiteiten nu met name
bekend staan als een gymzaal-activiteit, gaat
Dynamo tussen de meivakantie en de
zomervakantie sterk inzetten op buitensporten. Van
de 27 activiteiten die aangeboden worden, zal er
slechts 1 in de gymzaal plaatsvinden. De rest is
allemaal op de sportverenigingen of op de pleintjes.
‘Wat voor activiteiten gaan ze dan doen bij
Dynamo?’ hoor ik u denken. Op het programma
staan veel straatsporten, zoals BMX’en en
skateboarden, unieke combinaties zoals
skatehockey (ijshockey op inline skates) en echte
zomersporten zoals windsurfen en tennis. Wij
hopen weer veel kinderen te inspireren om lekker de
hele zomer door te gaan sporten, welke variant dat
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dan ook mag zijn! Check onze website voor de
laatste informatie!
Zoek je sport alvast uit op http://www.dynamoamsterdam.nl/talententent/ en schrijf je in!
Volg ons via Social Media! Twitter:
@Talententent, FB: Talententent ZuidMet
vriendelijke groet,
Mart Roumen, medewerker Talententent
Linkje naar een onderzoek over speelgoed…
Onderzoek is belangrijk. Vandaar dat wij als school
zelf vaak aan onderzoek meedoen en ons ook wel
om assistentie gevraagd wordt bij het uitzetten van
een onderzoek. In de brief treft u een student die
een onderzoek uitvoert over speelgoed. Wanneer u
mee wilt doen, stelt hij dat erg op prijs. Hierbij de
brief naar onderzoek
Goede vrijdag…
Goede Vrijdag is voor de kinderen een vrije dag.
Een fijn Pasen gewenst…
Terwijl een enkele leerkracht nog
nageniet van de Matthäus Passion
(luisterend in het concertgebouw,
luisterend in de Augustinuskerk en
zingend in het concertgebouw)
wenst het team u en de kinderen
een zalig Pasen!

Belangrijke data…









vr 18 apr Goede Vrijdag
ma 21apr 2e Paasdag
di 22 apr entreetoets gr 7
woe 23 apr entreetoets gr 7
do 24 apr entreetoets gr 7
vr 25 apr Koningsspelen
ma 28 apr t/m vr 9 mei meivakantie

Met vriendelijke groet,
Eva Kock, Françoise Blaauw, Ivica Grobben (met
verlof) (bouwcoördinatoren)
en Reina Atteveld (directeur)
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