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I N H O U D

INLEIDING
De Waterlandschool heeft afgelopen week op
bijzondere wijze de kracht van onze
gemeenschap gemanifesteerd. Vorige week
zaterdag eindelijk weer een Lentebazaar, en
wat voor één. De organisatie was groots, en de
gezelligheid nauwelijks te overtreffen. Dan
stond de week verder in het teken van koning
voetbal. De leerlingen maar ook de
leerkrachten hadden een team afgevaardigd
naar het 5de Schoolvoetbaltoernooi. Andermaal
was er een grote opkomst, dit keer om de beide
teams aan te moedigen. De dag erop vierden
we al weer Pasen, ondersteund door ouders.
Op de foto geschilderde eieren voor klas 2. Dit
weekend vieren we Pasen. Volgende week is
relatief kort. We sluiten de week af met de
Koningsspelen, waarna de meivakantie zich
aankondigt. 
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Maandag 18 april Tweede Paasdag, kinderen vrij

Vrijdag 22 april
Koningsspelen

Zondag 24 april
De Bloesemtocht

Maandag 25 april
Begin van de meivakantie

Maandag 9 mei
Eerste schooldag na de meivakantie

Donderdag 12 mei Naar het circus Nicole en Martin in Zaandam

Vrijdag 13 mei
De schoolfotograaf
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AGENDA

Weekspreuk tweede week, 
Voorjaar, 14 – 20 april

In het uiterlijke van het rijk der zinnen
Verliest de gedachtemacht haar eigenheid;

Geesteswerelden vinden de mensentelg terug  
Die zijn kiem in hen,

Zijn zielenvrucht echter
In zichzelf moet vinden. 
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Zondag 24 en maandag 25 april is het Pasen. Het wordt door iedereen op
een andere manier gevierd. Op school vierden we donderdag het Paasfeest.
Pasen kent zowel een voorchristelijke als een Joodse en Christelijke
oorsprong. Voor gelovigen is Pasen samen met het Kerstfeest het
belangrijkste christelijke feest. Drie dagen na de dood van Jezus – op Goede
Vrijdag – gaan een paar vrouwen naar zijn graf. Groot is hun verbazing als ze
het geopend en leeg aantreffen. Een engel vertelt hen dat Jezus is opgestaan.
Pasen is ook het feest van een nieuw begin. Niet toevallig dat dit in de lente
gevierd wordt, omdat de natuur dan weer tot leven komt. Dieren krijgen
jongen en bloemen en planten gaan weer bloeien. Daarmee markeert Pasen
ook een tijd van schaarste in de winter. Veel mensen vieren Pasen met een
paasontbijt of een paasbrunch, waarbij er allerlei lekkere dingen worden
gegeten. 
Oorspronkelijk komt Pasen van het joodse Pesach, dat het einde van de
joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte, daarmee de
bevrijding van het joodse volk van de slavernij. De hoop is gevestigd op de
verwachte verlossing door de Messias

Pasen, een nieuw begin
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Afgelopen woensdagavond 13 april
werden de laatste poulewedstrijden
gespeeld in het kader van het 5de
Schoolvoetbaltoernooi. Onze
leerlingen speelden de sterren van
de hemel en hebben indruk gemaakt.
De drie coaches Gjalt, Boris en Jase
hebben goed werk verricht. Het team
werd door een enthousiaste
Waterlandschoolmenigte
hartstochtelijk toegejuichd. 
Ook het Dreamteam maakte zijn
opwachting. Op het doel een
ijzersterk keepende Fanina. Helaas
kreeg zij in de tweede wedstrijd wat
goals om de oren, waarbij minstens
drie doelpunten vanuit
buitenspelpositie zijn gescoord. Daar
is natuurlijk geen kruit tegen
gewassen. De slotwedstrijd eindigde
in een 3 – 2 overwinning voor het
Dreamteam. 
Voor de Waterlandschool is het
toernooi afgelopen. Woensdag 20
april wordt het toernooi vervolgd
voor de poulewinaars. 

Schoolvoetbaltoernooi

Lenteborrel voor moeders
Anne Vroegop nodigt alle moeders
van de Waterlandschool uit voor een
Lenteborrel. Zo wil zij graag
kennismaken met andere
moeders/ouders. Zie de uitnodiging
in bijlage 2. 

 
Fijne Paasdagen

allemaal!
 






