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Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Graag uw aandacht voor de volgende mededelingen, 
 
 
Midweek groep 1A/2A 
Woensdag 3 april zal de groep van Ellen, groep 1A/2A, de midweek verzorgen. Ouders van 
de kinderen uit deze groep zijn vanaf 8.30 uur welkom in de Parketzaal. Broertjes en/of 
zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten mogen helaas niet mee. 
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 4 april komt de schoolfotograaf op school.  
 
Opschoondag 
Afgelopen vrijdag zijn de groepen 5A, 5B/6B en 6A (foto) druk 
in de weer geweest om rondom de school zwerfafval op te 
ruimen. Van de gemeente kregen we hesjes, grijpers, 
handschoenen en vuilniszakken. Vele vuilniszakken vol werd 
er opgeraapt, voorlopig ziet onze buurt er dus weer netjes uit. 
Dank aan alle ‘opschoners’! 
 
 
 
Avondvierdaagse 
Vorige week zijn de inschrijfformulier voor de avondvierdaagse meegegeven aan de 
kinderen. Voor de organisatie van de 5 km hebben zich inmiddels 2 vader (Matthijs Plat en 
Remco van Butselaar) en 2 moeders (Heidi van Rootselaar en Jade van Beek) aangemeld. 
We zijn erg blij dat de 5 km toch door kan gaan. 
 
Palmpasen in de Eshof 
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een bericht over de Palmpasen viering in de Eshof.  
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Marwin van Diermen en ik ben 30 jaar oud. Sinds 1,5 jaar ben ik werkzaam in 
de bovenbouw van het basisonderwijs. Hiervoor heb ik als sociotherapeut gewerkt in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie. Nadat ik in maart een aantal dagen heb meegelopen in 
verschillende groepen, heb ik samen met de directie besloten om in mei te beginnen in groep 
7B/8B. Ik heb erg veel zin om te starten en het lijkt mij leuk om nieuwe kinderen/ouders en 
collega's te leren kennen. In mijn vrije tijd doe ik veel aan petanque (bij velen van jullie 
bekend onder de naam jeu de boule), daarnaast hou ik van lezen, fietsen op mijn 
mountainbike en series kijken op Netflix. Mocht u nader willen kennismaken of vragen aan 
mij hebben dan ben ik vanaf mei bij u op school aanwezig.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marwin  
 



 
 
Gestolen snelbinders 
Tijdens schooltijd (vrijdagmiddag 29 maart) zijn er snelbinders van een fiets op 
het plein ontvreemd (zie foto). Mocht u iets hebben gezien, wilt u dit dan 
melden bij de groepsleerkracht? 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team ’t Blokhuus  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderstaand bericht ontvingen wij van de medewerkers van de Kinderdienst van de 
Eshof: 

 

Palmpasen 
Op zondag 14 april vieren we Palmpasen in de Eshof. 

Alle kinderen mogen een Palmpasenstok maken. 

De dienst begint om 10.00 uur. 

Leuk als ook jij erbij bent! 

Groet van Kinderdienst de Eshof 

 

 
 


