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Afgelast (corona)

VORDERINGSGESPREKKEN ONLINE
Aankomende week zijn de online vorderingsgesprekken in Teams.
Dit zal gaan via het account van uw zoon of dochter. De leerkrachten zetten het
gesprek klaar in de agenda. Zij zullen u, als ouder, bellen via Teams op het moment
van het gesprek. Wij willen u met klem vragen te wachten op het inbellen van de
leerkracht (en niet te klikken op deelnemen); dit omdat de leerkrachten meerdere
gesprekken achter elkaar in de planning hebben staan.
Vandaag is het rapport meegegaan. De kleuters hebben een uitdraai van het
Leerlingvolgsysteem mee naar huis gekregen. Het is fijn als u deze uitdraai klaar
heeft liggen bij het gesprek.
Bij de gesprekken van groep 7 verwachten wij ook uw zoon of dochter.
Vriendelijke groet,
Het team van de Ommelander

MIJNSCHOOLINFO WORDT SOCIAL SCHOOLS
Vorige week hebben alle leerlingen inloggegevens voor Social Schools meegekregen.
Inmiddels heeft 30 % van de ouders een account aangemaakt. Dat is heel fijn!
Vanaf 1 april gaan we echt over. Denkt u er aan om binnenkort een account aan te
maken? Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, dan kunt u mailen naar
i.peters@deommelander.nl

VANUIT DE EUSEBIUS PAROCHIE (LUCASKERK)
Palmpaasstokken maken
Op 28 maart is het Palmzondag. We vieren de
dag waarop Jezus met zijn leerlingen naar
Jeruzalem ging en binnengehaald werd door
een menigte mensen die met palmtakken
zwaaide. Na deze intocht in Jeruzalem brak
een moeilijke tijd aan voor Jezus, waarin hij
werd beschuldigd van allerlei misdaden.
We weten hoe het is afgelopen. Alle
gebeurtenissen voorafgaand aan de dood van Jezus, herdenken we in de Goede Week,
de week tussen Palmzondag en Pasen.
Het is traditie om zelf een Palmpasenstok te maken. De stok heeft de vorm van een
kruis: symbool voor het lijden van Jezus. Bovenop het kruis zit een haantje van brood,
het brood zoals Jezus dat deelde met zijn leerlingen. De vorm van de haan verwijst
naar de haan die kraaide toen Petrus ontkende dat hij bij Jezus hoorde. Aan de stok
hangen 30 rozijnen of snoepjes, als symbool voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg
voor het verraden van Jezus. Uiteraard zit er ook een palmtakje op de stok, een takje
waarmee Jezus werd begroet in Jeruzalem. Verder is de stok versierd met eitjes en
bloemen, als teken van nieuw leven. Met Pasen vieren we dat Jezus weer is opgestaan
en een nieuw leven begint.
Op zaterdag 27 maart kun je van 13.30-14.30 uur in de Lucaskerk je eigen
Palmpasenstok versieren. Neem zelf twee latjes in de vorm van een kruis mee. Wij
zorgen voor versieringen en de palmtakjes.
Het is fijn als je je vóór donderdag 25 maart opgeeft bij Maria Buijs
(mariapiet@hotmail.nl of 06-51902952)
Op zondag 28 maart vieren we Palmzondag in de viering van 9.45 uur in de Lucaskerk.
Goede week
In de Goede week zijn er nog meer vieringen in de Lucaskerk:
Op Witte donderdag is er om 19.00 uur een viering waarin we het Laatste Avondmaal
van Jezus met zijn volgelingen herdenken.
Op Goede Vrijdag herdenken we de dood van Jezus aan het kruis in de kruiswegviering
om 15.00 uur.
Om 19.00 uur is er een viering waarin we bloemen leggen bij het kruis.

Familieviering Paaszaterdag
Op zaterdag 3 april vieren we Pasen, het
feest waarbij we herdenken dat Jezus is
opgestaan uit de dood. Maar het is ook het
feest dat de Joden vieren om te herdenken
dat Mozes ze uit Egypte heeft weggeleid.
Beide verhalen gaan over een nieuw begin: Jezus kwam opnieuw tot leven en de
Israëlieten waren bevrijd toen ze door de Rode Zee trokken. De bijbel begint met
het Scheppingsverhaal, hoe God de aarde en alles daarbij heeft gemaakt. Het is het
begin van alle leven.
Deze verhalen komen samen in de familieviering op 3 april om 18.00 uur in de
Lucaskerk. Het kinderkoor is er ook weer met mooie liedjes. Ook wij willen met Pasen
een nieuw begin maken en dat gaan we vieren met elkaar. Kom je ook?
Let op!
In verband met de coronamaatregelen mogen er (voorlopig) maximaal 30 volwassenen
in elke viering zijn. We vragen ouders om zich vooraf aan te melden bij Maria Buijs
(mariapiet@hotmail.nl of 06-51902952)

RONDJE NEDERLAND EN SCHOOLVOETBAL
Het echte “Rondje Nederland” (rondje hardlopen in het Openluchtmuseum) is
uitgesteld tot november. Mogelijk zullen we dan als school weer deelnemen.
Het schoolvoetbal voor groep 7 en 8 is ook afgelast voor dit schooljaar.

GOEDE DOELENMARKT
De Goede doelenmarkt kan vanwege de geldende coronaregels dit jaar niet doorgaan.
Het valt onder evenementen. Deze activiteit vraagt veel voorbereiding. Helaas hebben
we de beslissing nu al moeten nemen.
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Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

