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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op weg naar Pasen 
 

 
 
Deze gehele periode vertellen wij in de klassen de 
verhalen die uitkomen bij Pasen die in onze me-
thode Trefwoord beschreven staan. 
 
Deze week is het thema problemen oplossen.   
In de Bijbelverhalen van deze week gebruikt Jezus 
verhalen om zijn leerlingen duidelijk te maken 
hoe ze tegen een bepaald probleem kunnen aan-
kijken.  
 

 
 
Emma café 
De volgende ochtend is op woensdag 3 april. Dan 
komt er een diëtiste naar onze school. We starten 
om 8.45 uur met koffie en thee. 
Komt u ook?  
U kunt zich nog opgeven bij de administratie of 
de leerkracht.  
 
 
 
 
 

Veiligheid op de Kiss en Ride 
Afgelopen periode is er veel aandacht geweest 
voor de veiligheid op de Kiss en Ride zone. Het 
gaat steeds beter maar het blijft een belangrijk 
aandachtspunt voor ons allemaal om het veilig te 
houden bij het halen en brengen! Doet u ook 
mee? 
Alvast hartelijk dank. 
 
 Hierbij nog een keer wat zaken op een rijtje: 
 

Het gele gedeel-
te, nummer 1, is 
voor de voet-
gangers.  

Wilt u daarop lopen als u uw (pleeg) 
kind komt brengen en  
halen en ’s middags wachten als u 
uw kind komt ophalen. 

Het oranje ge-
deelte, nummer 
2, is voor de 
fietsers 
 

Wilt u bij de oranje ingang het   
plein opkomen met de fiets aan    
de hand en de fietsen van de leer-
lingen in de vakken zetten.  
Niet op de stoep!  
Het fietsenhok is alleen voor de 
leerkrachten.  
De fietsen van ouders/verzorgers 
mogen in het vak voor volwasse-
nen. 

Het licht blauwe 
gedeelte, num-
mer 3, is voor de 
auto’s en taxi’s. 
 

Hier kan u alleen nog afzetten en 
weer doorrijden op de ochtend.  
De auto’s kunnen rondrijden op het 
plein.  
Voor en achteruit steken is niet zo 
handig. Als u achteruit rijdt kan er 
een kind langs lopen.  
Soms stoppen auto’s voor de ingang 
van de KISS en Ride zone en laten 
leerlingen eruit. Ook dat levert ge-
vaarlijke situaties op.   
De middagen het plein graag hele-
maal vrijhouden voor de taxi’s. 
Parkeren op de Kiss en Ride is niet 
toegestaan, ook niet als u na 8.45 
uur op school komt.  
U mag daar alleen uw kind laten 
uitstappen en zelf doorrijden.  
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Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
Belangrijke data 
 

maart 29 Kijkmiddag Lelie-
groepen 

april 12 Matjesmarkt en 
Koningspelen leer-
lingen Emmaschool 
en de Lelie. De 
leerlingen zijn om 
14.00 uur vrij.  
De onderbouw van 
de Emmaschool 
groep 1 t/m groep 
4  gewoon om 
12.15 uur. 

 18 Paasfeest op school 
in de klassen.  
Leerlingen zijn al-
lemaal om 14.00 
uur vrij. 

 19 
april 
t/m 3 
mei 

meivakantie 

Vergaderdata  
Medezeggen-
schapsraad 

 6 mei en 1 juli 

 
 
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te 
melden. 
Team De Lelie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAGBEHANDELING KIDS 

 
Het was de afgelopen tijd slecht weer waardoor 
we niet veel buiten hebben kunnen spelen, ge-

lukkig komt er weer beter weer aan en kunnen 
we weer lekker naar buiten! De komende weken 
zitten er veel fasefeestjes aan te komen van 
verschillende kinderen, dus gaan ze alweer een 
fase omhoog! Super goed! Dit vieren we natuur-
lijk met een diploma en leuke activiteiten die de 

kinderen zelf mogen kiezen. 
 
Wat fijn dat wij met elkaar door leuke dingen te 
doen ook heel veel kunnen leren zoals samen 
spelen, overleggen, complimentjes geven en 
voor jezelf opkomen.  

 

Wilt u/wil jij ook eens een kijkje nemen bij de 
dagbehandeling of wil je meer weten? Mail of bel 
ons, we maken graag tijd voor u/jou.  
 
Hartelijke groet,  
Groepsleiding dagbehandeling KIDS 
06-10734263 

db.nijkerk@sheerenloo.nl  
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