
 

 

 

 

 

Oosterbeek, 15-04-2022 

Beste ouders/verzorgers, 

Donderdag hebben we stil gestaan bij Pasen. 

’s Ochtends zijn we gestart in alle groepen met een 

paasontbijt en dat was in elke groep heel gezellig.  

Het was een heerlijk ontbijt en de hulp van de 

Activiteitencommissie (voorheen Ouderraad) was bijzonder 

welkom. ‘Zien eten, doet eten’, bleek maar weer eens, 

want de 

meeste 

kinderen nuttigden veel meer dan gewoonlijk thuis bij 

een ontbijt. Het was ook allemaal wel erg lekker. 

Daarna hebben we met de groepen 1 t/m 7 (groep 8 

was op kamp) een paasviering gehouden in de 

speelzaal. Iedere groep had hieraan een bijdrage. De 

boodschap van hoop en nieuw leven klonk door in 

hetgeen kinderen bijdroegen en ook vooral in de 

mooie liedjes die voluit gezongen werden. Fijn om zo 

weer met elkaar samen een mooie viering te beleven. 

 

 

 

 

 

Kamp groep 8 Maandagmorgen vertrokken onze 

achtste groepers op de fiets richting Otterlo. Frisse 

gezichten waar hier en daar wel enige spanning vanaf 

viel te lezen. Van de eerste tot de laatste minuut is er 

genoten! Geweldig weer, ontzettend leuke  

 



activiteiten, weinig tijd om te slapen, veel beweging en 

plezier, veel gezelligheid, maar ook enge momenten ’s 

avonds in 

het bos. 

Donderdagmiddag om 13.30 uur kwamen ze allemaal 

veilig weer aan op school. Van spanning op de 

gezichten was geen sprake meer, wel vermoeide blikken. Het is ongetwijfeld een fantastische week 

om op terug te kijken. 

Meisjes, jongens, leiding en ouders 

allemaal hartelijk bedankt voor het fijne 

kamp waar jullie allemaal aan bijgedragen 

hebben!! 

 

 

 

 

 

Mont Ventoux 

Dinsdag na Pasen is het zover! We houden dan ’s 

middags de sponsorloop voor de fietstocht die juf Anke, 

juf Hester en juf Monique gaan maken voor Delta 

Wereldscholen. Ik heb u daar via Social Schools over 

geïnformeerd. Alle kinderen hebben de brief meegekregen en hopelijk lukt het om sponsors te 

vinden zodat de kinderen hun best kunnen doen voor deze actie. Helpt u ze om meerdere sponsors 

te vinden? We zien u graag aanmoedigen 

op sportpark Hartenstein op 

dinsdagmiddag 19 april! 

13.30-14.00 uur (groep 1-4 op parcours 

grasveld) 

14.00-15.00 uur (groep 5-8 op 

atletiekbaan) 

Zie ook: 

http://www.deltawereldscholen.nl/  

 

Het team wenst u fijne Paasdagen!   

Met vriendelijke groet, 

Hans Verweij.                              

http://www.deltawereldscholen.nl/

