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Berichten voor de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: anker-directie@eduamarevpr.nl. Deze berichten graag inleveren aan het begin van de week 
voor de verschijningsdatum. 
Verschijningsdata 2021-2022: 
15 september, 13 oktober, 10 november, 15 december, 26 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april, 08 juni, 06 juli 

 
U vindt de agenda voor de komende periode op onze website.  
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Komende tijd 

vr 22 apr Koningsspelen 
 
25 apr t/m 6 mei Meivakantie 
wo 27 apr Koningsdag 
 
wo 04 mei Dodenherdenking 
do 05 mei Bevrijdingsdag 
zo 08 mei Moederdag 
ma 09 mei Weer naar school 
 Luizencontrole 
do 26 mei Hemelvaartsdag, vrij 
vr 27 mei Vrij 
ma 30 mei Weer naar school 
 
zo 05 jun Pinksteren 
ma 06 jun Pinkstermaandag, vrij 
di 07 jun Weer naar school 
07 t/m 10 jun  Kamp groep 8 
wo 08 jun Leerlingencongres 

Bijbelverhalen voor de komende weken 

Week 16 en 17 (19 t/m 29 april): Weet je het zeker?  
Inhoud:  Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen 

te stellen en de bereidheid te zoeken. 
Bijbel:  Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het 

geloof van Tomas en de andere leerlingen (Matteüs 
28; Lucas 24; Johannes 20). 

 
Week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei) Geen zin 
Inhoud:  Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. 

Over het zoeken naar wat zinvol is en betekenis 
heeft. 

Bijbel:  Het verhaal van Jona (Jona). 
 
Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 
Inhoud:  Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht 

van het gevoel en de kracht van de ontroering. 
Bijbel:  Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 

Update vanuit de activiteitencommissie 

14 april was het weer zover; de paasviering op school! Wat 
was het een gezellige boel. De AC heeft de kleine pauzehap 
verzorgt en de paasbrunch. 
Met de paascommissie, die bestaat uit een aantal leden vanuit 
de AC en 2 juffen, bedenken we hoe de paasbrunch eruit gaat 
zien. De AC leden gaan vervolgens inventariseren wat er ge-
kocht moet worden voor de aankleding van de tafels en welke 
boodschappen we moeten doen, wat past binnen het budget 
wat te besteden is. We verdelen de taken en zorgen ervoor dat 
er vanuit de AC een goed geregelde en gezellige paasbrunch 
geserveerd kan worden. De Paasviering wordt verder geregeld 
door school. Op school hebben de AC leden de tafels gedekt 
in de tijd dat de kinderen in het Bres theater waren voor de 
viering. Vanuit school en de AC hebben we voor en met de 
kinderen er weer een heerlijke en gezellige paasviering van 
gemaakt. 
 
Nu de eerste warme dagen van het voorjaar zich hebben laten 
zien, betekend het ook dat wij van de AC, gaan voorbereiden 
op de laatste paar activiteiten van dit schooljaar. 11 mei ko-
men wij weer bij elkaar voor een nieuwe vergadering, waarin 
we de laatste activiteiten bespreken, en zullen terugkijken op 
de activiteiten die zijn geweest. 
 
Voor nu wensen wij iedereen alvast een heerlijke, hopelijk, 
zonnige vakantie toe!  
 
Zonnige groetjes, 
de activiteitencommissie. 

Juf Maartje op zwangerschapsverlof 

Vrijdag 22 april is juf Maartje voor het laatst op school en 
komt volgend schooljaar in januari weer terug. Zij gaat op 
zwangerschapsverlof. 
 
Juf Annemieke en juf Netty gaan de vervanging doen van juf 
Maartje. De eerste week na de meivakantie zal juf Jolie ook 
lesgeven in groep 3. 



 Bericht van derden 


