Noorderschool en Noorder Kleuterhuis.

De in de Kleverparkbuurt gelegen Noorderkerk maakte oorspronkelijk deel uit van de
stichting “Noorderschool en Kerk”. De kerk werd in 1923/1924 gebouwd naar ontwerp
van architect H. Korringa. Een gedenksteen siert de gevel met de vermelding “Op liefde
gegrondvest, 10 october 1923”. De protestants christelijke Noorderschool, eveneens uit
1923/24 is van dezelfde architect en bevindt verderop, naast de kerk.
In het Haarlems Dagblad van 18-11-1914 werd melding gemaakt van een schenking.
Predikant Ds. P.E. Barbas ontving op zijn jubileumdag een gift van fl. 35.000 van
iemand die onbekend wenste te blijven. Deze gift was bestemd voor het bouwfonds van
de Stichting "Noorderschool en Kerk", voor de bouw van een 14 klassige school, (zoals er
al zeven waren gerealiseerd). Deze moest gebouwd worden op de hoek van de Saenredamstraat en Velserstraat en de Noorderkerk.

De Noorderkerk met de schoolgebouwen aan de Velserstraat

De üitbreiding van het scholenbestand betrof de bouw van een Christelijke Opleidingsschool en een school voor Uitgebreid Lager Onderwijs. De uitbreiding was nodig omdat
het ULO onderwijs betere huisvesting vereiste en het ontbreken van een gymnastiekzaal
zich meer en meer liet voelen. De Stichting beschikte nog over een flink stuk grond,
tussen de Noorderkerk en de Noorderschool. De heer Korringa, onder wiens directie de
Noorderkerk gebouwd is, werd verzocht plannen tot uitbreiding en verbetering van de
school te ontwerpen.

De Noorderschool hoek Saenredamstraat/Velserstraat

Aannemersbedrijf Gebr. Hellingman werd belast met de uitvoering van het werk.
Aan de Velserstraat werd naast de ingang van de bestaande school een gymnastiekzaal gebouwd. De vloer werd een z.g. riftvloer. Als geluiddempend materiaal werden
daaronder kurkplaten aangebracht.
Naast de gymnastiekzaal lag het terrein voor Lichamelijke Oefening, dat met
bazaltinetegels was geplaveid. Het nieuw te bouwen ULO lokaal kwam aan de Oostzijde
van het terrein aan de Molenaerstraat en werd gebouwd in dezelfde stijl als de
bestaande leslokalen. Ook de sanitaire inrichting werd aangepast. Bestaande
"privaten"werden weggebroken en er werden 11 wc's, 5 urinoirs en nieuwe wasbakken
geplaatst.
Toen de Christelijke School aan de Hertzogstraat geopend werd, ging het aantal
leerlingen daar belangrijk achteruit, doordat vele ouders van leerlingen uit Schoten toen
vanwege de afstand hun kinderen liever in de buurt naar school stuurden. Deze
achteruitgang werd geheel ingehaald, dankzij de snelle groei van de Kleverparkbuurt,
waardoor veel nieuwe leerlingen uit de omgeving konden worden ingeschreven.
Voorheen was 75% van de leerlingen woonachtig in Schoten. In 1927 woonde ruim 85%
van de leerlingen in de Kleverparkbuurt en naaste omgeving.
"Bewondering was er van ieder die de school betrad, o.a. voor de uitgebreide collectie
instrumenten voor het Natuurkundig onderwijs en de schrijfmachine, die in de ULO klas
te vinden was".

De Noorderschool

De ingang van het Noorder Kleuterhuis

28 Oktober 1929 schrijft de krant over de opening van het aan de Chr. School voltooide
nieuwe "Noorder Kleuterhuis"van de stichting "Noorderkerk en School". De voorzitter
van de stichting, de heer A.J. de Landmeter, benadrukte dat nu eindelijk de lang
gekoesterde wens van de stichter, wijlen Ds. P.E. Barbas in vervulling was gegaan en
dat een complex van gebouwen kon worden gesticht als centrum van Protestants leven
in Haarlem-Noord. Ongeveer 30 jaar eerder had Ds. Barbas deze plek met vooruitziende
blik uitgekozen. Het terrein was geschonken door mej. Van Wickevoort Crommelin.
Wijkpredikant Ds. P.W. Foeken verheugde er zich over, dat nu in de Velserstraat een
mooi complex van vier gebouwen bij elkaar stond, met een symbolische betekenis. In de
nieuwe aanbouw zijn drie lokalen, een speellokaal en een speelplaats en verder een
melkkeuken, toiletten en wasgelegenheid.

In 1949 gaf Mej. Wens, directrice van het Noorderkleuterhuis
in de Velserstraat 57 de kinderen gymnastiekles onder de hoogtezon.

Het gebouw aan de Moolenaerstraat

De naam van de school boven de ingang

