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Beste ouders/verzorgers,  
 
 
Twee korte weken achter elkaar. Vanmiddag om 14.00 uur sluit de school voor 5 dagen. Na het 
Paasfeest zijn de leerlingen op dinsdag 3 april ook vrij in verband een studiedag van het team. Het 
voelt als een korte vakantie, zomaar even tussendoor.  
 
De jongste kinderen ontbijten vanmorgen met elkaar. Een feestelijk gezicht. Op je paasbest gekleed 

en dan met elkaar lekker eten op school. Tussen de middag zullen de 
oudste leerlingen op z’n paasbest lunchen. Tijdens het ontbijt, de lunch 
of op een ander moment zal het paasverhaal uit de bijbel verteld 
worden. Zoals u weet volgen wij de verhalen in Trefwoord. 
https://www.trefwoord.nl  Een methode voor levensbeschouwelijke 
vorming. Mooie, eerlijke verhalen die ons laten zien wat de bijbel ons 
vertelt. In het verhaal uit de bijbel of een eigentijds verhaal.  

 
Ik wil u graag het gebed laten lezen zoals het bij de Onderbouw staat: 
 
Goede God,  
Het is morgen Goede Vrijdag. 
We voelen ons  
In het donker staan. 
Het licht is uit.  
Het is afgelopen. 
Jezus is gestorven.  
 
Toch is dit niet het einde.  
Met Pasen komt er licht.  
Jezus is opgestaan.  
Hij leeft,  
onder de mensen. 
Er komen lichtjes in hun ogen.  
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AGENDA 
Vrijdag 30 maart t/m Maandag 2 april Vrij ivm Goede Vrijdag en Pasen 
Dinsdag 3 april    Studiedag team – leerlingen vrij 
Woensdag 11 april   Beroepenbeurs groepen 8 
Donderdag 12 april Ivo Wouters Mediawijsheid: 

13.00 uur leerlingen- 19.30 uur ouders groepen 6.7 en 8  
Woensdag 25 april   Sportdag - Koningsspelen 
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Dank u wel 
dat het donker eens  
zal verdwijnen. 
Dank u wel 
voor het licht  
van de nieuwe morgen, 
voor het licht  
van het nieuwe begin. 
Amen 
 
 

Gisteren was er, naast het klaarzetten voor het Paasfeest, weer veel 
beweging in de school. De Kledingbeurs werd voor de tweede keer dit jaar 
georganiseerd.  
De opbrengst is weer geweldig: € 894,--!! 
Dit geeft me meteen de gelegenheid om alle ouders te bedanken die zich voor 
de kledingbeurs maar ook op alle andere plekken in de school inzetten om ons 
en daarmee de leerlingen te helpen. Dank allemaal namens ons allemaal!   

 
Eerste Hulp Bij Werkstukken & spreekbeurten         
Vind je het maken van een werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking lastig? 
Kom naar de Bibliotheek! 
Elke dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 17.00 uur ben je welkom in 
Bibliotheek Haarlem-Noord. 
Er zijn laptops met handige websites, heel veel boeken en iemand die je goed 
kan helpen met ál je vragen. Je hoeft geen afspraak te maken en we helpen je 
gratis. 
Waar: Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170. 
 
 

Schoolvoetbal Woensdag middag hebben de meiden van het voetbalteam 
fantastisch gespeeld. Ondanks de regen streden zij tegen de andere scholen. In de 
poule werden zij eerste en mochten de finale spelen. Deze was spannend en 
eindigde in een gelijkspel. Helaas zijn ze door uitgeschakeld na het penalty 
schieten.  
Aanstaande woensdag 4 april zijn de groepen 5/6 aan de beurt om hun 
voetbalkunsten te vertonen op de voetbalvelden van VV Schoten. 

 
 
Namens mijn gemotiveerde collega’s wens ik u en jullie allen een gezellig Paasweekend toe, tot 
woensdag 4 april én natuurlijk tot de volgende Vrijdagbrief,  
 
met vriendelijke groet 
 
Nanda Klaassen 
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