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Agenda 

Maandag 16 maart tot 
en vrijdag 8 mei 

Vesterhavet is gesloten! 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

7   april 
11 april 
12 april 

Nicolas 
Julia 
Finn 
Enes 

Groep 5 
Groep 4 
Groep 7 
Groep 3 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Corona-virus. 
Afgelopen dinsdag is er afgekondigd dat de periode van sluiting van de scholen tot en met 8 mei 
verlengd zal worden. 
Dat betekent dat we de weken tot de meivakantie op dezelfde manier onderwijs op afstand gaan 
verzorgen. Elke vrijdag wordt de weekplanning voor de komende week verstuurd. 
Iedere dag zijn er onder schooltijd enkele teamleden op school aanwezig.  
De school is dan telefonisch bereikbaar.  
De groepsleerkrachten zijn dagelijks per mail bereikbaar. 
 
Aanstaande maandagmiddag is er wederom een moment voor het ophalen van de materialen voor 
de komende drie weken.  
Om fysiek contact tot het minimum te beperken, vragen wij u om in tijdsblokken de materialen op 
te halen. Wilt u met 1 persoon tegelijk komen en gebruik maken van de drie ingangen? 
Tip: neem een tas mee voor de materialen. 
Voor elke groep geldt: 
Begint de achternaam van het kind met de letter A t/m F: van 13.00 uur tot 13.30 uur 
Begint de achternaam met de letter G t/m L: van 13.30 uur tot 14.00 uur 
Begint de achternaam met de letter M t/m S: van 14.00 uur tot 14.30 uur 
Begint de achternaam met de letter T t/m Z: van 14.30 uur tot 15.00 uur 
 
Pasen 
De lente is begonnen!  
Na de koude winter wordt het geleidelijk warmer en gaat de natuur opnieuw beginnen.  
Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei.  
Het ei is een symbool van nieuw leven.  
De lente is het seizoen van nieuw leven, hoop, liefde en vreugde en in de verschillende 
levensbeschouwelijke feesten staan deze waarden ook centraal. 
 



Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag.  
Het paasverhaal vertelt ons het verhaal van de 
kruisiging en wederopstanding van Jezus.  
Op Witte Donderdag is Jezus op de Olijfberg en wordt 
hij verraden door Judas.  
Hierop wordt hij gearresteerd door soldaten die in 
dienst waren van de hogepriester. De Joodse leiders 
wilden hem ter dood veroordelen, maar dat mocht 
alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. 
Pilatus verklaarde echter in het openbaar niet te zien 
waarom Jezus ter dood zou moeten worden 
veroordeeld.  

De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat 
Jezus zich 'Koning der Joden' noemde en dat dit al een veroordeling 
zou rechtvaardigen. Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als 
hij moeilijkheden met de Romeinse keizer wilde vermijden. Hij kon 
nog maar een oplossing zien van dit dilemma: het was traditie dat 
ter gelegenheid van het joodse feest Pesach een veroordeelde 
misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen wie dat zou zijn. 
Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, Barabbas, 

veronderstellend dat het volk niet een moordenaar zou vrijlaten. Opgehitst door de leiders koos 
het volk echter voor vrijlating van Barabbas in plaats van Jezus. Jezus werd door Pilatus 
veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij waste daarbij zijn handen 'in onschuld'. Jezus werd op 
vrijdag aan het kruis genageld, waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het 
Pesach, stierf. Door Jozef van Arimathea wordt Jezus begraven, in een graf dicht bij Golgotha.  
Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te 
verzorgen. Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertellen hen dat Jezus is opgestaan……. 
 
Pasen is het feest van hoop. 
In deze verwarrende tijd hebben we hoop, liefde en vreugde hard nodig. 
Laten we dit jaar met Pasen aandacht hebben voor elkaar, voor onze gezondheid en denken aan de 
mensen die ziek geworden of herstellende zijn. 
 

Squla, Zuluconnect, redactiesommen.nl, etc. 
Let op: ZuluConnect heeft een ander adres: portal.zuluconnect.net 
DigiVester staat nu ook op ZuluConnect. 
Al deze websites worden nu veel bezocht door alle kinderen van Nederland.  
Dat betekent dat deze sites soms niet bereikbaar zijn. Probeer het op een later 
tijdstip nog eens.  

 

Bewegen! (herhaling) 
Team Sportservice zet zich in voor een gezonde, vitale en sociale samenleving. Helaas kan dat nu 
even niet met onze normale sport- en beweeglessen, evenementen en activiteiten in het 
onderwijs. Daarom starten we vanaf woensdag 25 maart met Blijf Bewegen Live! 
Via Facebook-live zenden we dagelijks verschillende beweeglessen uit die gratis te volgen zijn 
vanuit de woonkamer, want: bewegen is gezond voor brein en lichaam. 
Kijk op: https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/project/blijf-bewegen-live/ 
Hierop vind u het rooster voor komende week, het rooster van de weken daarna delen we zo snel 
mogelijk op onze website en social media. 
 

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olijfberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pesach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barabbas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sabbat_(jodendom)
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/project/blijf-bewegen-live/


Boeken- en leestips 
Ook tijdens de derde thuiswerkweek willen we je weer wijzen op leuke boeken en hoe je 

het lezen leuk houdt. Veel leesplezier! 
 

Nog niet lid van de Bibliotheek?  
Je wordt nu ook GRATIS lid met het #ikleesthuis-abo. Hier staat hoe. 
Wel al lid van de Bibliotheek, maar gegevens kwijt? Bel met je ouders naar het dagelijkse 
Bibliotheek-spreekuur, onze collega’s kunnen je wellicht helpen.  
Zo kun je onderstaande e-books toch thuis lezen!  
 

                    Huisarrest - tiendelige serie voorleesverhalen  
                    Over kinderen die vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten. Je volgt 

10 kinderen, die aan hetzelfde plein wonen. Ze mogen niet naar buiten en 
niet naar school, omdat er een virus heerst. Daarom vertellen ze elkaar 
verhalen door hun open raam... 
Geschreven én voorgelezen door verschillende schrijvers, zoals Pieter 
Koolwijk (Prutje), Sanne Rooseboom (Het ministerie van oplossingen) en 
Simon van der Geest (Spinder).   
Elke dag komt er een nieuwe aflevering online op        

                    www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest    
 

Groep 1/2: “Saar in de lente!” door Pauline Oud 
Via deze link kun je inloggen met je Bibliotheekgegevens en kijken en luisteren 
naar dit boek in de Voorleeshoek 
Het is lente! Saar ziet de mooie roze bloemetjes in de appelboom van oma, ze 
hoort de vogels fluiten en op bezoek bij de boer ziet ze allemaal jonge dieren. 
Herkenning? 

 
Groep 3/4: “Haas en zijn vrienden’ door Annemarie Bon  
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl  
Hou je ook zo van toneellezen? Gelukkig zijn deze boeken ook online om via de 
tablet, smartphone of e-reader te lezen. In “Haas en zijn vrienden” staan zes 
boekjes van Haas; van Avi S tot Avi M4.  
 
Groep 5/6/7/8: “Het Kidsweek moppenboek deel 5”  

 Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl  
“Wat krijg je als je een olifant kruist met een mol?” Wil je het antwoord weten? 
Download dan ‘Het Kidsweek moppenboek deel 5’! Voor alle moppen- en 
raadselliefhebbers is er genoeg leesplezier want er zijn zelfs 4 delen te vinden in de 

online bibliotheek 😊. Laat ze thuis horen of via een filmpje of het        

                 videobellen aan je juf/meester en klasgenoten!  
 
                  Groep 6/7/8: “Toen de duivel op zuidpunt kwam” door Bies van Ede  

Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl 
Griezelverhaal en historisch verhaal ineen. Heel spannend verhaal over de 
ondergang van Schokland. Ooit lag Schokland midden in de woeste Zuiderzee, die 
grote delen van het eiland wegsloeg. Ondanks het dreigende water en de armoede 
woonden er mensen. 
Van de prehistorie tot in deze tijd.  
De twaalfjarige Jeroen komt op mysterieuze wijze in het verleden terecht. Hij maakt  

                  mee hoe de bevolking van Schokland van het eiland wordt gestuurd.  
                  Op de Zuidpunt van het eiland proberen een paar heksen dat tegen te houden.   
                  Daardoor brengen ze Jeroen in gevaar. Een spannend en mysterieus verhaal, én  
                  voor een gedeelte echt gebeurd. Als je het gelezen hebt, wil je Schokland zien. 
 
                   Groep 7/8: “Het Klokhuisboek over hersenen”   
                   Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl  

Hou je van het tv-programma Het Klokhuis en ben je nieuwsgierig naar 
alles wat met ons brein te maken heeft? Download dan ‘Het Klokhuisboek 
over hersenen’. Een leuk informatieboek met veel feiten, interviews, 
grappige weetjes en informatie over onze hersenen. Lees alles over ons 
geheugen, dyslexie, het computerbrein en nog veel meer. Op pagina 16, 
17 en 26 kun je thuis allerlei grappige brein-testjes    

         doen.  

 

 

Luister

tip 

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/abonnementen/leuk-dat-je-lid-wilt-worden/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/actueel/heb-je-een-vraag-er-is-iedere-ochtend-spreekuur/
http://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen/digitaal/prentenboeken/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/407527265.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/394596595.html
https://devoorleeshoek-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/alle-verhalen/verhaal/?permalink=saar-in-de-lente
https://www.onlinebibliotheek.nl/Catalogus/ebook/419001476.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/417280033.html

