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Studiedag maandag 5 maart 
Deze dag hebben we gebruikt om alle toetsresultaten te 
analyseren en de afgelopen periode te evalueren. De resul-
taten van het eerste half jaar bespreken we in het team 
met daarbij de plannen voor de komende periode. Wat 
heeft een kind of een groep nodig? Welk onderwijs aanbod 
past hierbij? In de oudergesprekken deze week hebben we 
als doel het uitwisselen van hoe het gaat in de klas met 
uw kind en samen te praten over waar we de komende 
periode samen aan gaan werken.
Op woensdag 21 maart gaan we verder met de visie/missie en 
profilering van de school. Dit traject doen we onder leiding van 
een externe begeleider, Bianca Koomen. Het is nu de bedoeling 
om onze gezamenlijke visie zichtbaar te maken in de school. 

Palmpasen vrijdag 23 maart groep 1/2
De zondag voor Pasen is het Palmpasen. Daarom gaan de 
kinderen van groep 1/2 vrijdag 23 maart mooi versierde 
Palmpasenstokken naar de oudere mensen in het dorp 
brengen. Er lopen ook enkele ouders mee om onze optocht  
te begeleiden. De stokken worden door de kinderen zelf  

versierd met hulp van enkele ouders op de 
donderdag ervoor. 

Pasen vrijdag 30 maart 
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen 
voor de paasviering van de Franciscus. 
De viering is van 8:30 in de st. Jacobus de 
Meerdere kerk in Haarlemmerliede. De kinderen 
komen deze dag eerst naar school en lopen ge-
zamenlijk met de leerkracht naar de kerk.
Het thema van deze viering is ‘Het geheim 
van Pasen’. Hopelijk tot dan!

Toekomststoel
Alle kinderen hebben samen 
deze stoel versierd met za-
ken die zij belangrijk vinden 
als het gaat over onze toe-
komst. Zie voor meer infor-
matie op de website en in de 
vorige nieuwsbrief.

www.toekomststoel.nl

Muzieklessen voor groep 1 en 2
Op de donderdagmiddag krijgen de kleuters van muziek-
docent Dalal Marouf muziekles. Het zijn totaal 6 lessen. 
De eerste keer was op 8 maart en de laatste les is op  
12 april. Deze dag eten we wat eerder en spelen ze om  
12 uur buiten. Om half 1 begint namelijk de muziekles.

Iets later dan gepland deze nieuwsbrief van maart. We hebben de 
Midden-toetsen gehad en alle 12 leerlingen van groep 8 hebben 
hun schooladvies gekregen.
Wij zijn nu volop bezig met het voorjaar, we hebben de  
‘lentekriebels’, alleen het weer werkt nog niet helemaal mee.
Komende vrijdag kunt u 29 kinderen zien lopen door het dorp met 
hun Palmpasen stok. Zij zullen de stok met daarop een brood-
haantje en versierselen aanbieden aan enkele oudere bewoners 
van Haarlemmerliede. Op Goede vrijdag hebben wij samen (kinde-
ren en ouders) de Paasviering in de kerk, u vindt meer informatie 
in deze nieuwsbrief.

Belangrijke data
20 maart hockey clinic door HC Spaarndam
21 maart studiedag
22 maart groep 1/2 Palmpasenstok versieren
23 maart groep 1/2 Palmpasenstok wegbrengen 
26 maart MR vergadering
28 maart Grote Rekendag
30 maart Paasviering in de kerk
2 april 2e Paasdag
9 april  nieuwsbrief nr. 8
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Vastenactie
Ook dit jaar doen we mee met de Vastenactie. De kinderen 
maken op school een spaardoosje, want we gaan sparen 
voor de meest zwakke kinderen in Zambia. We gaan ons in-
zetten voor dagopvang Sunsuntila waar weeskinderen wor-
den opgevangen en de Victor Braun School, voor gehan-
dicapte kinderen. De scholen hebben grote behoefte aan 
leermiddelen zoals boeken en rekenmachines maar ook aan 
speelmaterialen. De Victor Braunschool heeft daarnaast 
ook speciale materialen nodig zoals een hometrainer en 
looprekken voor de lichamelijk gehandicapte kinderen. Op 
Goede Vrijdag, 30 maart maken we tijdens de paasviering 
bekend hoeveel we hebben opgehaald. 

Foto’s op de site
Op de website heeft u misschien al gezien dat er een mooie 
nieuwe foto staat van de school. Hartelijk dank Daniëlle 
Olyhoek voor deze schitterende foto! We hopen dat we nog 
meer van deze mooie foto’s mogen ontvangen. 

Grote rekendag 
woensdag 28 maart
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het 
is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaande-
ren (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van  
rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook 
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken 
in je werkboek!  
Het thema van deze 16e editie is ‘De school als pak-
huis’. De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens  
activiteiten zoals:
•  inventariseren
•  stapelen
•  verplaatsen
•  coderen

Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want 
zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het 
maakt rekenen leuk!  
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Opbrengst sponsoractie schaatsen en 
bloemenpotjes
U hebt het vast al gezien op de website of gehoord via 
uw kind: we hebben een recordbedrag opgehaald van ruim 
1400 euro met het schaatsen en potjes verkopen. Dit geld 
gaan we gebruiken voor het opknappen van ons school-
plein. Voor dit bedrag willen we een klimboom aanschaf-
fen. In de bieb-hoek van de bovenbouw, tegenover groep 
5/6 kunt u het ontwerp van het schoolplein bekijken. 

Hoi! Mijn naam is Sascha Doggenaar en ik ben derdejaars 
pabo-student. Ik woon in Haarlem en ik studeer aan de 
Hogeschool in Leiden. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om te lezen, te knutselen en uit te gaan. Daarnaast vind 
ik hockeyen ook erg leuk. In februari ben ik gestart met 
mijn stage in groep 5/6 bij juf Sanne en juf Yvonne. Tot en 

met half juni zal ik elke maandag 
en dinsdag in de klas zijn. Ik heb 
er heel veel zin in en hoop veel te 
leren van deze leuke en gezellige 
klas. Tot ziens in de wandelgangen 
van de Franciscusschool! 

Mijn naam is Bas Möring en ik ben derde jaars PABO student 
aan de Hogeschool in Leiden. Ik ben 20 jaar oud en ik woon 
in Haarlem. Ik heb in mijn opleiding moeten kiezen voor 
de bovenbouw of de onderbouw en ik heb gekozen voor de 
onderbouw. Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik het erg leuk 
vind om jonge kinderen te leren lezen en te leren schrijven 

en de spontaniteit van de jonge 
kinderen vind ik ook erg leuk.
Mijn eerste ervaringen op de  
St. Franciscusschool zijn erg 
leuk, het is een kleine maar 
gezellige school met een hecht 
team. Ik kijk er erg naar uit om 
dit halve jaar op dit school stage 
te lopen.

Voorstellen meester Bas en juf Sascha

3Liedeweg 79  2065 AL Haarlemmerliede  023 - 532 01 35  info.franciscush@jl.nu  www.st-franciscusschool.nl


