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Agenda 

Vrijdag 15 april  
Maandag 18 april 
Woensdag 20 april 
Maandag 25 april tot en 
met vrijdag 6 april 

Goede vrijdag (vrije dag) 
Tweede Paasdag (vrije dag) 
Schoolvoetbal jongens groepen 3/4 
Meivakantie 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  

een fijne dag! 

15 april 
16 april 
20 april 

Evelien 
Brittney 
Esmee 
 

Groep 7 
Groep 6 
Groep 2 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie          15 okt 2022 t/m 23 okt 2022 
Kerstvakantie            24 dec 2022 t/m 08 jan 2023 
Voorjaarsvakantie    25 feb 2023 t/m 05 maart 2023 
Goede vrijdag            07 april 2023 
Pasen                           09 april 2023 t/m 10 april 2023 
Meivakantie               22 april 2023 t/m 07 mei 2023 
Hemelvaart                18 mei 2023 t/m 21 mei 2023 
Pinksteren                  27 mei 2023 t/m 29 mei 2023 
Zomervakantie          22 juli 2023 t/m 03 sept 2023 

 
                                                                        De data van de studiedagen zijn nog niet bekend. 
 
Paasviering 
Met elkaar hebben we aandacht 
besteed aan het feest van Pasen. 
Na het openingswoordje hebben de 
verschillende groepen verteld en 
gezongen over de lente en het 
paasfeest. 
Zowel de lente als Pasen is een nieuw 
begin. 
Juf Dorine heeft het paasverhaal 
verteld. De viering is afgesloten met een 
boom die gedurende de viering blaadjes 
en bloemen met wensen van de 
kinderen kreeg. Het was een sfeervol en 
mooi moment van samenzijn met 
elkaar. 



 

 
Meer foto’s van de paasviering vindt u, met dank aan de fotograaf, op de website van de school. 

 
Daarna hebben de leerlingen genoten van de paaslunch. 
Ouders die geholpen hebben met de voorbereidingen voor de lunch… bedankt! 
 
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 in 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 één oplossing zien voor 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 en even stilstaan bij de mensen die in de 
oorlogsgebieden leven of juist daar vanuit weg zijn gevlucht.  
 

Aan de bak bij Meer Primair! 
Afgelopen week stond de Meer Primair bakfiets op het 
schoolplein van Vesterhavet. 
De bakfiets gaat langs alle scholen van de stichting om de 
aandacht te vestigen op de verschillende werkmogelijkheden.  
Meer Primair heeft nog diverse vacatures voor  
dit schooljaar én komend schooljaar. 
Kent u iemand die interesse heeft in een afwisselende baan in 
het basisonderwijs? Meer Primair is op zoek naar 
onderwijsassistentes én leerkrachten! 
De vacatures staan zoveel mogelijk op de website, een 

telefoontje naar stichting Meer Primair mag altijd! 
 

Ik wens u een fijn paasweekend. Lilian Schuurman  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
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)

