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Sinds 1 maart jongstleden horen de Leonardogroepen op locatie de Binnentuin officieel bij 

basisschool De Achtbaan. We heten de kinderen, teamleden en ouders van harte welkom bij 

onze school. In eerste instantie zal deze samenwerking (mede door het feit dat de Leonardo 

afdeling op een andere locatie gevestigd is) vooral achter de schermen plaatsvinden. Wel kunt u 

in de toekomstige achtbaanflitsen nieuws ook uit deze groepen verwachten.  

We houden u op de hoogte.  

 

Team de Achtbaan 

 

 

 

 

Wanneer het zonnetje weer warmer wordt, willen kinderen ook graag buitenspeelgoed 

mee naar school nemen zoals stepjes, space scooters, en heelys. We willen u vragen om 

dit speelgoed thuis te laten en ze thuis ermee te laten spelen. De heelys kunnen ook in 

school namelijk gevaarlijke situaties opleveren wanneer er trapgelopen wordt 

bijvoorbeeld.  

De grote steppen en space scooters kunt u buiten in de fietsenstalling kwijt en mogen dus niet 

mee naar binnen. We rekenen op uw medewerking. 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN 

AGENDA 

Elke woensdag en vrijdag is het fruitdag! 
 

Donderdag 3 maart MR + vergadering 
   

14-23 maart  Week vd lentekriebels 
  

Dinsdag 22 maart Workshopavond  
 
Donderdag 24 maart Paasontbijt en viering 
 Continurooster gr 1-8 tot 14.00 

uur  
 
Vrijdag 25 maart  Goede vrijdag; alle  
   kinderen vrij 
Maandag 28 maart 2e paasdag; alle kinderen  
   vrij 
 
Woensdag 30 maart Rondleiding nieuwe ouders 
Woensdag 30 maart Creatieve doe-ochtend 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

      Lente, Pasen, lentekriebels……..             

LENTE KOMT ERAAN EN DUS OOK BUITENSPEELGOED……. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRkPmwoJ_LAhXGd5oKHcqFDkcQjRwIBw&url=http://www.obs-de-piramide.nl/nieuws/week-van-de-lentekriebels/&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNF6s1iHfIAxBO5u4nbY32S8fHMCAw&ust=1456913588191447
http://www.wheelz4kids.com/nl/heelys/
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Deze week heeft u via social schools een bericht ontvangen over de thema avond van 22 maart. 

Deze avond zal Mark Mieras (wetenschapsjournalist) een lezing verzorgen.  

U kunt in het bericht van social schools aangeven of u er wel of niet bij kunt zijn. Dan kunnen 

wij inschatten hoeveel mensen er zullen komen. 

We hopen natuurlijk van harte dat u ook bij deze avond aanwezig zult zijn!!  

 

 

 

 

Het carnavalsfeest was ook dit jaar weer erg gezellig!     

 

De kinderen waren weer super leuk verkleed. We hebben mooie 

foto's van de kinderen gemaakt en even door de klas en school 

gehost. 

 

Daarna hebben we een circuit gedraaid met als hoogtepunt de 

spelenkermis. Meester Robbert had voor leuke spellen gezorgd en het was heel fijn dat er veel 

ouders waren om deze spelletjes te begeleiden. Hartelijk bedankt weer! 

 

De bovenbouw heeft 's middags nog film gekeken en opgeruimd.  

 

De carnavalscommissie  

 

 

 

 

 

 

 

Donatie educatieve zakken in het 

bergdorpje Chiabal 

 

Vrijdag 12 Februari 2016 ging de wekker om 

05:30 uur, tijd om op te staan. Met de ingepakte 

dozen met 300 zakken vertrekken we richting 

het verre Chiabal los Cuchumatanes. Een reis 

van 3 1/2 uur, maar zeker de moeite waard!  

 

Josan Barneveld (zus van Juf Marijn) werkt al meer dan 10 jaar in dit 

bergdorpje en er zijn al veel dingen opgeknapt, zo zijn er 3 extra kamers gemaakt bij mensen in  

 

huis. Hier kunnen toeristen blijven slapen en zo heeft de familie meer inkomsten. De ingang van 

de basischool hebben we verhard met cement. Zo blijven de school en de kinderen schoner en 

hoeven ze niet door het stof tijdens het droogseizoen of door de blubber tijdens de regentijd te 

lopen.  

 

CARNAVAL TERUGBLIK 

THEMA AVOND 22 MAART 

OPBRENGST KERSTMARKT CORAZON PARA LOS NINOS 



 
 
 

  

www.ksu-deachtbaan.nl 

Achtbaanflits  2 maart 2016 

 

 

Er zijn twee basketbalnetten met een doel eronder geplaatst voor de locale middelbare school 

en we hebben kookles gegegeven zodat de mensen leren om een beter en voedzamer menu te 

koken met het voedsel dat aanwezig is in het dorp.  

Dit jaar vonden we het tijd om ook de kinderen van de publieke 

basisschool te steunen met onze educatieve zakken. Wij willen de 

kinderen en ouders van De Achtbaan heel erg bedanken voor jullie grote 

inzet gedurende de afgelopen aren om mooie projecten van de grond te 

krijgen!!! 

 

Om 10.00 uur kwamen we aan in het bergdorpje en stopte met het 

microbusje voor de school. Tijdens het uitladen van de dozen warden we 

al snel omringt door de vele kinderen op het schoolplein.  

De directeur sprak een aantal woorden en groep 8 had een dans 

ingestudeerd met hun mooie traditionele kleding.  

Een leerling sprak een paar dankwoorden voor ons en daarna gaven ze de microfoon aan Josan. 

Na iedereen begroet te hebben was het tijd om de zakken uit te gana delen. De kinderen 

maakten 2 rijen, in de ene rij de jongens en in de andere rij de meisjes. Toen we begonnen met 

uitdelen kregen de kinderen een grote smile van oor tot oor. Wat waren ze blij met alles! 

 

Na een lekkere kippensoep en heerlijke tortillas( maispannekoekjes die ze in Guatemala vaak 

eten) reden we rond 14.00 uur weer terug naar Quetzaltenango. 

Heel erg bedankt vanuit onze organisatie voor het mede mogelijk maken van het uitdelen van 

de 300 educatieve zakken! 

Saludos NGO CPLN (www.cpln.nl) en F.D.I. (www.fdi.wix.com/fdiguatemala) 

 

Josan en Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,  

 

Donderdag 24 maart vieren wij op school Pasen. Bij deze 

viering staat de maan centraal. Onze methode “Hemel en 

Aarde” geeft hier meer uitleg over: 

“De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor 

godsdienst en levensbeschouwing, gaan de komende weken 

over de maan.  

Als je op een stille avond naar de volle maan kijkt, is het niet moeilijk te begrijpen waarom de 

maan belangrijk is in godsdiensten en rituelen, voor musici en beeldende kunstenaars.  

PASEN 

http://www.fdi.wix.com/fdiguatemala
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjsqHwqJ_LAhWEYpoKHVMtAGgQjRwIBw&url=http://www.healthclubopenair.com/roosterwijzigingen-met-pasen/&psig=AFQjCNEBt2pEtD614QO6ehk7VCepbDAvRg&ust=1456915909821861


 
 
 

  

www.ksu-deachtbaan.nl 

Achtbaanflits  2 maart 2016 

 

De geheimzinnige kracht van de maan spreekt enorm tot de verbeelding.  

Lang niet alle kinderen hebben de maan weleens goed bekeken, en dat gaan we nu met ze 

doen. De maan verandert elke dag van vorm en van stand. De kinderen in de middenbouw 

krijgen een ‘maanboekje’ waarin ze de veranderingen in de maan een tijdlang kunnen 

bijhouden.  

De maan verandert steeds van vol naar bijna niets, en groeit dan weer naar een volle maan. 

Dat ritme loopt niet gelijk met onze kalender van weken en maanden, die op de zon gebaseerd 

is. Soms gebruiken we nog dat ritme van de maan, bijvoorbeeld met het paasfeest. Dat valt elk 

jaar op een andere dag. Dat komt omdat het op de maankalender is gebaseerd.  

 

We vieren Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. En die valt elk jaar 

op een andere datum. Op school vieren we Pasen, net als andere jaren.  

De maan is een inspiratiebron voor kunstenaars. In de lessen kijken we naar schilderijen van 

Vincent van Gogh en Marc Chagall. Zij hebben de magie van de maan prachtig verbeeld. Ook 

musici hebben zich door de maan laten inspireren. Heel bekend is Claire de Lune van Debussy 

en ook prachtig is Moonlight in Vermont van John Blackburn en Karl Suessdorf. Met de nieuwe 

digibord-omgeving van Hemel en Aarde is het bekijken van schilderijen en het luisteren naar 

muziek gemakkelijker geworden. Het zijn mooie werkvormen die veel indruk op kinderen 

kunnen maken.  

In veel religieuze tradities bestaan maanfeesten of maangodinnen. In elke bouw maken de 

kinderen hiermee kennis. Er zijn lessen over het boeddhistische Thaise feest Loi Krathong, het 

Chinese maanfestival over Chang’e en de Egyptische maangodin Isis. Zo verkennen de kinderen 

niet alleen de maan, maar ook godsdiensten en culturen waar de meeste kinderen niet iedere 

dag mee te maken hebben.  

We hopen dat het boeiende en inspirerende lessen worden!” 

 

De Paasviering zal plaatsvinden in de rode zaal, onder leiding van pastoraal medewerker Yuri 

Saurus.  

Hiernaast vieren wij Pasen ook nog door gezamenlijk te ontbijten. De kinderen maken ook dit 

jaar weer een vrolijke, maar vooral lekkere Paasbox voor elkaar. De bedoeling is dat u samen 

met uw kind op het invulformulier zet wat hij/zij lekker eten en beleg vindt. De kinderen 

maken/knutselen dan zelf een box voor elkaar. Verdere uitleg volgt. 

Verder wordt er in iedere klas traditiegetrouw 1 palmpaasstok versierd. Deze wordt met 1 

leerling meegegeven en zal op Palmzondag gegeven worden aan iemand die het nodig heeft om 

in het zonnetje gezet te worden. Denk hierbij aan een zieke oma, een lieve buur, geboren kindje 

etc.  

De groepen 7 zullen een bezoek brengen aan de Mariakerk in de Meern dit aan de hand van het 

paasverhaal.  

 

Op deze manier willen we er weer een mooi feest van 

maken op de Achtbaan! 

Belangrijke data op een rijtje: 

- Week van 14 maart: ontbijtboxbrief wordt 

ingevuld en meegegeven  

- 17 maart: kerkbezoek groepen 7 

- 18 maart: palmpaasstok wordt meegegeven 

- 22 maart: eitjes zoeken in de bouwspeeltuin voor de onderbouw 

- 24 maart: paasontbijt en paasviering op school 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjsqHwqJ_LAhWEYpoKHVMtAGgQjRwIBw&url=http://www.healthclubopenair.com/roosterwijzigingen-met-pasen/&psig=AFQjCNEBt2pEtD614QO6ehk7VCepbDAvRg&ust=1456915909821861
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Waterweek: water is lekker, gewoon en gezond  

 

Zoete drankjes zijn heerlijk, maar vaak krijgen 

kinderen zo ongemerkt veel suiker binnen en worden 

(te) zwaar. Daarnaast tast het hun tanden aan en 

lopen ze meer risico op diabetes. 

Van water drinken word je gezond en fit. Topsporters 

bijvoorbeeld drinken deze lekkere, goedkope 

dorstlesser zonder suiker ook: de FC Utrechters in de 

campagne geven het goede voorbeeld. Water drinken 

is cool! 

Van maart t/m augustus gaat het team van Gezonde 

Wijk Leidsche Rijn Vleuten De Meern samen met ouders, kinderen en professionals het drinken 

van water flink promoten in de wijk. 

Op basisschool de Achtbaan hebben wij ook een waterweek op school. Deze is van dinsdag 29 

maart tot 1 april (maandag is het namelijk 2de Paasdag). 

Graag verwachten we die week dat de kinderen tijdens het 10-uurtje water meenemen naar 

school. Zo staan we stil bij het feit dat water lekker, gezond en ook nog eens goedkoop is. 

Vanaf 21 maart tot 1 april worden er ook gastlessen in elke klas gegeven door Esther van Veen. 

Ze gaat de school rond met lesmateriaal en een informatieve PowerPoint over water.  

Meer info? 

 Check http://www.lrjg.nl/nieuws/vanaf-maart-water-campagne-water-een-

lekkere-en-gezonde-dorstlesser/ of  kijk op de Facebookpagina: 

watercampagne2016 en volg de activiteiten 

Groetjes, 

Jelle & Janieke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en kinderen van de Achtbaan, 

 

Nadat ik bijna 2 jaar bij op jullie op school heb gewerkt neem ik afscheid van jullie. Ik stap over 

naar een Buurtteam in een andere wijk van Utrecht en zal dan bij een school gaan werken in 

diezelfde wijk. 

 

Ik kijk terug op 2 leuke jaren waarin ik, als medewerker van het Buurtteam, een plekje heb 

gekregen op jullie school.  

AFSCHEID JOOST VAN HET BUURTTEAM 

GEZONDE VOEDING: WATERWEEK DINSDAG 29 MAART- VRIJDAG 1 APRIL 

http://www.lrjg.nl/nieuws/vanaf-maart-water-campagne-water-een-lekkere-en-gezonde-dorstlesser/
http://www.lrjg.nl/nieuws/vanaf-maart-water-campagne-water-een-lekkere-en-gezonde-dorstlesser/
https://www.facebook.com/watercampagne2016/?fref=ts
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgrO_FkaLLAhXCvxQKHfyOAkMQjRwIBw&url=http://www.saltooo.be/Cartoon.aspx?Id%3DMeerDrinken%26C%3DH&bvm=bv.115339255,d.d24&psig=AFQjCNFY5B2FhCt2yo_O_gYqCbfjJuNsVg&ust=1457012717462024
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In het begin was het nog een beetje zoeken naar wat wij voor jullie, ouders en kinderen, 

konden betekenen. Maar intussen heeft het Buurtteam een echte plek gekregen op de 

Achtbaan. We weten elkaar nu al veel beter te vinden. Er zijn in de afgelopen tijd heel wat 

gesprekjes geweest met kinderen en ook met diverse ouders en we hebben hen, waar nodig, 

kunnen helpen. 

 

Imane en Celia van het Buurtteam blijven voor jullie beschikbaar en mogelijk komt er ook nog 

een extra medewerker van het Buurtteam bij. 

 

Ik bedankt jullie voor de leuke tijd en wens alle kinderen, ouders en het personeel van de 

Achtbaan alle goeds. 

 

Wie weet tot ziens!! 

 

Groet Joost 

 

 

 

 

 

 

 

14 tot 23 maart 2016   

 

Wat is de Week van de Lentekriebels?  

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek. Tijdens deze week is het de 

bedoeling dat er elke dag in elke groep (1 t/m 8) aandacht aan relationele en seksuele 

vorming besteed wordt.  

 

Waarom een Week van de Lentekriebels? 

Op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen 

die met relaties en seksualiteit te maken hebben. Een goede begeleiding, kennisoverdracht en 

het leren van relationele vaardigheden kan er toe bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld 

ontwikkelen.  

 

Wat gaan we doen? 

We geven dagelijks een les over relaties en seksualiteit. Deze lessen zijn aangepast aan de 

leeftijd en belevingswereld van de kinderen.  

 

 

 

 

 

Meet the professor 

Voor de vakantie hebben wij de derde hint ontvangen. De derde hint betrof de droomwens van 

onze professoren: 

- Mensen beter maken (groep 1) 

- Aids de wereld uit helpen (groep 2) 

 

Na de vakantie hebben wij de vierde hint met elkaar besproken. De kinderen ontvingen een 

aantal iconen die te maken hebben met het werk van de professor. 

 

RT+  

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 
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Groep 1 kreeg de afbeelding van een lamp, DNA en een molecuul. 

Groep 2 kreeg als afbeelding een lamp, een wereldbol en een dokterskoffer. 

 

Nu zijn de kinderen druk aan de slag met het maken van een tekening van de professor. Hoe 

denken zij dat hun professor er uit ziet? Is het een man of een vrouw? Jong of oud? etc. etc. 

Ook mogen de kinderen vragen bedenken om aan hun professor te stellen. 

Donderdag zullen wij de tekeningen en de vragen opsturen naar het Universiteitsmuseum. 

Medewerkers van de universiteit zullen er voor zorgen, dat de post bij de betreffende professor 

terecht komt. 

 
 

Project groep 3-4 

De kinderen uit groep 3 en 4 hebben, samen met de groep 7 kinderen, het project over de 

ruimte afgesloten. De kinderen hebben hun bevindingen over de verschillende planeten 

gepresenteerd aan hun ouder(s) / verzorger(s). Sommige kinderen zullen hun presentatie ook 

nog geven in de klas, zodat hun klasgenootjes ook van alles leren over het zonnestelsel. 

Het was een geslaagd project. Binnenkort zal gestart worden met een project over 

wetenschap: wat is een kettingreactie en uit welke stappen bestaat de onderzoekscyclus? 

 

 
 

Schoolschaaktoernooi groep 3-4-5 

Op 13 april vinden de voorrondes plaats voor het NK schaken voor de groepen 3/4/5 (het 

zogenaamde 3/4/5 toernooi). 

Ter voorbereiding op dit toernooi organiseren wij op vrijdag 11 maart een 

schoolschaaktoernooi voor de kinderen (die bekend zijn met de schaakregels) uit de groepen 

3, 4 en 5 . Tijdens ons eigen schoolschaaktoernooi krijgen de kinderen de mogelijkheid om 

zich te plaatsen voor het 3/4/5 toernooi van 13 april, maar bovenal krijgen de kinderen de 

mogelijkheid om een gezellige dag in het teken van schaken te beleven!  
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Het toernooi van 11 maart vindt plaats in de rode zaal van 8.30 tot ongeveer 12.00 uur. De 

kinderen zullen die vrijdag dus niet in de klas aanwezig zijn, hiervan zijn de leerkrachten op de 

hoogte. 

Er hebben zich inmiddels al veel kinderen ingeschreven! 

 

Filosoferen en debatteren 

Tijdens filosoferen en debatteren hebben de kinderen geoefend met verschillende stellingen en 

vragen. 

Zoals: Kan een zelfsturende auto de verantwoordelijke zijn bij een ongeluk? En de beste 

docenten van de Achtbaan moeten gaan werken op slecht presterende scholen. 

Op 16 april zullen maximaal 12 kinderen uit groep 8 deelnemen aan het debattoernooi voor 

basisscholen. Om zich hierop voor te bereiden zullen deze kinderen ook in de klas en thuis 

druk aan de slag gaan met debatteren.  

 

Project Natuurverschijnselen 

De pluskinderen uit groep 5-6-7-8 hebben het erg druk, want tussen alle 

lessen door moeten zij momenten vinden om aan hun verslag over 

natuurverschijnselen te werken. En dan volgt er binnenkort ook nog een 

“toets” waarin de opgedane kennis getoetst wordt. De afgelopen les 

hebben wij ons verdiept in hoge en lage drukgebieden. Met behulp van 

een rietje en twee ballonnen hebben we gekeken wat lucht zou doen, 

wanneer aan de ene kant van het rietje een volle ballon zit en aan de 

andere kant een lege ballon zit.  

 

Project groep 1/2 

De pluskinderen uit de kleuterklassen hebben de afgelopen periode 

gewerkt met de verschillende materialen uit de kieskast. De kinderen 

kregen een extra weektaak aangeboden in de klas om hen extra uit te 

dagen. Na de vakantie starten wij met een project gericht op de sociaal-

emotionele ontwikkeling. De kinderen zullen samen een toneelstuk 

schrijven en uiteindelijk spelen (misschien wel voor publiek). 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2 A 

 

 

Voor de vakantie zijn de vlinders druk aan het werk geweest over 

het prachtige prentenboek De Gruffalo. Onze nieuwe stagejuf 

Sanne had ontzettend veel leuke activiteiten bij het boek 

verzonnen, zoals het maken van een griezelig Gruffalomasker! 

We hebben er ontzettend van genoten, ook al was het soms wel 

een beetje spannend hoor. 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
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De komende periode gaan wij aan de slag met het thema lente en Pasen, natuurlijk komen ook 

bij ons de Lentekriebels nog langs. De bloembollen in de klas zijn alvast begonnen met 

bloeien, laat de lente maar komen!     

 

 

Groep 3B 

 

In de klas hebben wij de afgelopen periode het thema ‘Weer en Klimaat’ behandeld. Zo hebben 

we iedere dag het weer besproken, Ook hebben we met thermometers en regenmeters 

geoefend (hoe lees je ze af?). We hebben het verschil geleerd tussen het weer en het klimaat. 

Dominique wist het goed te verwoorden: ‘Het weer is wat je op een dag aantrekt en het 

klimaat is wat er allemaal in je kast hangt’.  

 

We hebben het thema afgesloten met foto’s van sneeuw en ijs (koud klimaat) van juf Maaike 

(ze was even op veldreis speciaal voor het thema). We gaan nu aan de slag met het thema 

‘Bomen, bos, hout en papier’. We zullen een wandeling gaan maken in Park Voorn om daar 

naar de verschillende bomen te gaan kijken. We zullen er takken sprokkelen om mee te 

knutselen. Natuurlijk nemen we centimeters mee om te bekijken hoe je een boom kunt 

opmeten, misschien kunnen we jaarringen tellen bij stronken van bomen? We hebben er zin in. 

We zijn vanaf januari aan het oefenen met het ‘aan elkaar schrijven’. Dit is best lastig maar 

alle kinderen zetten goed door en we zeggen vaak tegen elkaar: van je fouten kan je leren en 

alles is een kwestie van oefenen!  

 

In januari hebben we Jesper in de klas mogen verwelkomen. Het lijkt wel alsof hij altijd bij ons 

in de klas heeft gezeten, zo gezellig is het dat hij er is! Nu komt Mirthe ook in de klas. We 

hopen natuurlijk dat ze zich al snel thuis voelt bij ons in 3B. 

 

We blijven de komende maanden nog hard werken:  

We gaan steeds beter lezen. Nu leren we al echt begrijpend lezen. Met rekenen maken we al 

sommen tot 20, we oefenen met de getallenlijn tot 60 en we maken veel verhaaltjessommen. 

Met Engels leren we nu veel dierennamen. Zo weten wij dat een eagle een adelaar is en dat hij 

een beak heeft. Wisten jullie dat een elephant een lange trunk heeft en dat de tiger en de lion 

claws en paws hebben? Wij wel!  

 

In januari zijn we gestart met de verkeerslessen, dat is echt leuk! We bekijken wat veilig of 

niet veilig is in het verkeer, we leren wat de verkeersborden betekenen zodat wij, als we iets 

groter zijn, zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.  

Kortom, groep 3B is lekker bezig en we gaan nog fijn door tot de zomervakantie, jippie!! 
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Groep 6 A 

In groep 6 zijn wij steeds vaker bezig met filosoferen. Wij 

beantwoorden dan ‘lastige’ filosofische vragen. Afgelopen 

week hebben we onderstaande vragen behandeld en daar de 

volgende antwoorden op gegeven:  

 

Wat zijn ingrediënten voor geluk?  

Kinderen gaven antwoorden zoals: chocolade, liefde, klavertje 

vier, goede gezondheid, vrienden, familie, fijn leven, als je je 

gevoelens kwijt kan aan iemand, vertrouwen, veiligheid en 

feest vieren.  

Kunnen planten voelen? 

Ja, als je ze plukt voelen planten dit. Planten groeien net zoals 

mensen, het zijn levende wezens.  

Is het mogelijk om alles te weten? 

Nee, er zijn mysteries op de wereld, mysteries die niemand weten. Sommige mensen hebben 

ook geheimen voor elkaar. Niemand weet hoe zij dood gaan. Je weet ook niet wanneer je 

verliefd wordt.  

Over de ruimte weten we ook nog niet alles, de ruimte is oneindig. Er worden steeds weer 

nieuwe dingen ontdekt, dus we kunnen niet alles weten. Er is altijd nog iets nieuws te leren, je 

weet nog niet alles.  

Is koning Willem-Alexander belangrijker dan een vuilnisman? 

Alle mensen hebben evenveel rechten, iedereen is evenveel waard. We hebben ook 

vuilnismannen nodig in de wereld. De koning maakt wel belangrijke besluiten.  

 

 

 

 

 

Lammetjesdag Boerderij de Boerinn 

  

Op zaterdag 26 maart en maandag 28 maart 

(2e paasdag) is er bij Boerderij de Boerinn weer van alles 

te beleven tijdens de Lammetjesdag. 

Tijdens deze open dag kunnen kinderen op een 

educatieve, creatieve en actieve manier kennis maken 

met de boerderij. De dieren mogen hier natuurlijk niet 

aan ontbreken zoals het knuffelen met de lammetjes of 

een ritje op de pony. Behalve de dieren zijn er ook tal van 

activiteiten op de Boerderij zoals eieren zoeken, kanoën, 

knutselen, boogschieten, strodoolhof, rodeostier en nog veel meer. 

Voor meer informatie zie www.lammetjesdag.nl 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN 

http://www.lammetjesdag.nl/
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Nieuwsbrief voor jongeren en jonge gezinnen 

 

De nieuwsbrief van 

de katholieke 

parochie voor de 

Veertigdagentijd en 

Pasen is uit. Er is 

veel te doen voor 

kinderen en tieners 

de komende weken. 

Hier vind je de 

nieuwsbrief:  

www.tinyurl.com/nieuwsbrief-parochie-februari 

Enkele activiteiten: 

- Kindernevendienst en Vastenproject 

- Palmzondag en Palmpaasstokken maken 

- Kinderkruisweg 

- Bezoek aan The Passion in Amersfoort 

 

 

 

----------------- 

1) Kindernevendienst in beide katholieke kerken 

Pasen valt heel vroeg dit jaar, de Vastenprojecten voor de 

kinderen in onze parochie gaan weer beginnen!  

In de Willibrordkerk te Vleuten is vanaf 14 februari elke zondag 

een kindernevendienst, in de Mariakerk te De Meern begint het 

Vastenproject op 28 februari. Op 20 maart wordt het Vastenproject in beide kerken afgerond 

met het vieren van Palmpasen.   

De kindernevendienst is gericht op kinderen van 4-12 jaar, maar jongens en meiden die al op 

de middelbare school zitten zijn ook welkom om de jongere kinderen een beetje te helpen. 

Kinderen die het wat spannend vinden mogen natuurlijk hun vader of moeder meenemen.  

Data Willibrordkerk te Vleuten: elke zondag van 14 februari tot en met 20 maart om 11:00 uur. 

Data Mariakerk te De Meern: elke zondag van 28 februari tot en met 20 maart om 9:30 uur. 

 

Meer informatie 

Voor vragen en informatie kan je contact opnemen met Marie-Louise van Doorn en Marion 

Siemonsma: 

- Mariakerk te De Meern:  magr_van_doorn@hotmail.com 

- Willibrordkerk te Vleuten: m.j.siemonsma@gmail.com 

 

2) Palmpasen 

Op zondag 20 maart wordt in beide kerken Palmpasen gevierd. In de Mariakerk  om 9:30 uur, in 

de Willibrordkerk om 10:30 uur. 

Tijdens de kindernevendienst wordt uitgelegd wat de betekenis van een Palmpaasstok is, 

waarna alle kinderen er zelf één gaan maken. Deze Palmpaasstokken worden na afloop niet 

naar huis meegenomen, maar gebracht naar zieken en ouderen in de parochie. 

mailto:magr_van_doorn@hotmail.com
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We stellen het op prijs als een aantal ouders bij de kinderen blijven om mee te helpen.  De 

kinderen mogen ook zelf spulletjes meenemen om aan de Palmpaasstok te hangen, bijvoorbeeld 

theezakjes, een mandarijntje, een kersenbonbon en paaseitjes. Maar ook een mooie tekening of 

een kettinkje. Het moet wel verpakt zijn. 

Meer informatie  

- In de Mariakerk te De Meern op 20 maart om 9:30 uur. We beginnen in de Schalm achter de 

kerk. 

- In de Willibrordkerk te Vleuten op 20 maart om 10:30. We beginnen in Kerkestein achter de 

kerk. 

- Meld je aan door Yuri te mailen: saris@lichtvanchristus.nl  

3) Kinderkruisweg 

Op vrijdag 25 maart is er om 13.00 uur de kinderkruisweg in de Mariakerk te De Meern. We 

vertellen dan het verhaal van het lijden van Jezus en lopen langs de staties (schilderijen). Je 

mag bloemen en tekeningen meenemen om bij het kruis neer te leggen.  

Dit is een heel indrukwekkende middag, geschikt voor alle kinderen en hun ouders, opa’s en 

oma’s en andere belangstellenden. Het duurt ongeveer een half uurtje. 

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Marie-Louise van Doorn: 

magr_van_doorn@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 


