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 Koningsspelen 
 
 Op vrijdag 26 april a.s. organiseert Op ’e Hichte weer 
 de Koningsspelen. We beginnen met het koningsontbijt,  
 zo krijgen we genoeg energie om te sporten! 
 Om 9.15 uur dansen we allemaal mee op het schoolplein, 
 met de moves van het nummer: “Pasapas”,  
 het vrolijke lied van Kinderen voor Kinderen bij 
 de Koningsspelen. Alle ouders worden uitgenodigd om 
 hierbij aanwezig te zijn, of om zelf lekker mee te dansen. 
 Daarna gaat groep 1, 2 en 3 spelletjes doen op het 
 schoolplein en groep 4 t/m 8 gaat naar het sportveld.  
 Dit jaar verlenen enkele sportverenigingen van  
 Scharnegoutum hun medewerking. 
 U bent deze morgen van harte welkom om de kinderen 
 aan te moedigen!  
 De AC heeft de koffie/thee voor u klaar staan, zowel op 
 het schoolplein en het sportveld. 
 Namens de voorbereidingsgroep, 
 Juf Anny  
 
  
 
  
 
 
 

Agenda 

 
 
8 t/m 17 april: Natuurproject: 
                          Thema: Vogels. 
 
16 april: pake en beppe ochtend 
 
17 & 18 april: eindtoets groep 8 
 
18 april: Paasvieringen 
 
19 t/m 22 april: Paasweekend 
                             De kinderen zijn vrij 
 
22 t/m 25 april: Voortgangsgesprek- 
                             ken, op verzoek. 
26 april: Koningspelen 
 

 
 

 

   Thema onderzoek door Onderwijsinspectie 
   
    Dinsdag 5 maart hebben wij de Onderwijsinspectie op 
    bezoek gehad. Het betrof een thema onderzoek,  
    gericht op de zorg. We hebben dit bezoek als plezierig  
    en leerzaam ervaren. 
    Gelukkig kwamen er geen onverwachte zaken naar  
    voren. Wel blijkt het van belang om binnen onze 
    Stichting een aantal zaken (beter) af te stemmen en 
    opnieuw te bekijken. Als team gaan we verder met hoe 
    we  momenteel werken aan de zorg, maar er worden  
    ook een paar zaken heroverwogen en aangescherpt. 
 

Muziekconcert Palludara-CVO 
 
Dinsdag 5 maart is er een prachtige  
muzikale avond verzorgd in Theater 
Sneek. 
De muzikanten en dansers waren  
leerlingen van een Palludara school 
of het Bogerman College. 
Prachtig om zoveel plezier en talent  
samen te zien en horen! 
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Inloopspreekuur 

 Eerste dinsdag van de maand van 8:30 uur tot 9:30 uur.  

 Bij de directeur (Dukke Hofman) en de intern begeleider (Fenna Zeinstra). 

Trefwoord                                                 

Week 15 en 16 (8 april t/m 19 april): Paas-
thema: Overwinnen 
Over de overwinning van het licht op het don-
ker, van de hoop op de angst en van het leven 
op de dood. 
Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes). 
 
Week 17 t/m 19  
(23 april t/m 10 mei): Weglopen 
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je 
verantwoordelijkheid nemen. 
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona). 

 

Pake en beppe ochtend 
 
We zien veel opa’s, oma’s, pakes en beppes in en rond de school. 
Vandaar dat wij hen graag via deze nieuwsbrief en u, willen uitnodigen om een ochtend op school langs 
te komen.  Alle pakes en beppes zijn van harte welkom op dinsdagochtend 16 april, van 8.30 uur - 12.00 
uur en in alle groepen. 
Zij kunnen dan zien en ervaren hoe, en met welke middelen, wij hun kleinkinderen lesgeven. 
 
 

 
 

 

 

  
 Perspectief 10-14 
  
 Alle groep 6 leerlingen van de Palludara- 
 scholen, hebben kennis kunnen maken met  
 Perspectief 10-14. Woensdagavond 27 maart  
 kreeg dit een vervolg, gekoppeld aan een  
 informatie avond voor geïnteresseerde ouders. 
 Hier was veel belangstelling voor. 
 Een tweede informatie avond, nu zonder | 
 kinderen, staat gepland op maandag 8 april. 
 Ook vanuit onze school is hier belangstelling 
 voor. Natuurlijk zullen wij het als school  
 jammer vinden, wanneer leerlingen naar  
 Perspectief 10-14 vertrekken.  
 Belangrijker voor ons is echter dat kinderen op 
 de juiste plek dat onderwijs krijgen, dat het 
 beste bij hen past!  
  
  
 
 
 
 


