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AGENDA  
Vrijdag 8 april   Palmpasen 
Donderdag 14 april   Paasviering   Les tot 13.00 uur 
Vrijdag 15 april t/m   Paasvakantie  
Maandag 18 april   
Zaterdag 23 april t/m   Meivakantie  
Zondag 8 mei  
Woensdag 25 mei  Studiedag 

Palm, palm Pasen, hei koer-ei 
Over enen zondag krijgen wij een ei 

Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei 
Drie ei is een paasei 

 
 
Beste ouders 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang voor het feest.  
Stokken worden versierd, liedjes worden gezongen en op de jaartafel spelen de 
haasjes. 
In school ruikt het als in een bakkerij, heerlijk naar gebakken broodhanen.  
Vrijdag is het dan zover en vieren we Palmpasen. De kleuters en klas 1 lopen met hun 
palmpaasstok met bovenop de haan die kraait voor een nieuw begin. 
De andere aanwezige klassen vormen een haag waar de optocht tussendoor loopt.  
 
De week daarop, donderdag 14 april,  vieren we Pasen, na de eerste volle maan in de lente. De 
kleuters doen dat op woensdag in het bos en de andere klassen op donderdag op school.  
We gaan eieren versieren  en de oudste paashazen gaan eieren verstoppen.  
Het beschilderen en verstoppen van de eieren stond symbool voor de vruchtbaarheid van de natuur. 
Men verstopte de eieren op de akkers met het idee dat de akkers dan weer vruchtbaar zouden 
worden en een betere oogst zou opbrengen.  
 
We hopen op een mooi lentefeest en dat de weergoden ons goed gezind zijn.  
 
Hartelijke groet, 
 
Lia  
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Palmpasen en Pasen 
 
Ieder jaarfeest dat we vieren verbindt zich met een bepaalde stemming,   
die sterk beïnvloed is door het jaargetijde waarin het feest gevierd wordt. Nu het weer lente wordt 
ervaart iedereen hoe de natuur weer begint te ontwaken. Vanaf Maria Lichtmis keren de sapstromen 
in de bomen zich om en beginnen weer naar boven te stromen. De knoppen gaan zwellen, de eerste 
vogels maken hun nesten, de dagen gaan lengen. Moeder Aarde verschijnt op de jaartafel, want zij is 
de voedende kracht van waaruit al het leven ontspruit. Al in oude verhalen, zoals bij de indianen, 
verschijnt zij in dit beeld. In hun scheppingsverhaal wordt verteld dat Vader Zon, Moeder Aarde en 
hun eerste kinderen de bloemenkinderen, oftewel de plantenwereld, samenkwamen. Moeder Aarde   
heerst over de vier natuurrijken. Over het aarde- of mineralenrijk en over het rijk van water, lucht en 
vuur. Haar ‘arbeidertjes’ zijn de elementenwezens die helpen met het laten groeien, bloeien en de 
zaadvorming. De dwergen werken ín de aarde. De waterwezens of nimfen, helpen vooral bij het 
ontspruiten van de kiemen. De elfen en lichtwezens helpen rondom de bloemen en de   
vuurwezentjes rondom de zaadvorming. Als de lente steeds uitbundiger wordt, komt de tijd van 
Pasen.......  
Met Palmpasen wordt een palmpaas-stok gemaakt, waarmee de kinderen in een optocht zingend 
rondtrekken. De palmpaasstok heeft bij de kleuters een zonnecirkel, deze symboliseert de heelheid en 
de eeuwige geestelijke zon. De eerste en tweede klassers dragen een kruisstok, zonder dat zij zelf nog 
bewust de lijdenstijd meemaken. De gedroogde vruchtjes aan de stok zijn de drager van de nieuwe 
levenskracht, de altijd groene blaadjes van de buxus symboliseert het eeuwige leven en het haantje is 
de aankondiger van de nieuwe dag. Het plezier in het zoeken en vinden van ontkiemende planten en 
bloemen in de natuur hoort net zo goed bij het Paasfeest als het zoeken naar Paaseieren. De eieren, 
en de Paashaas die ze komt brengen, gelden als symbolen voor Pasen. Zij dienen als beelden voor de 
geestelijke inhoud. Het ei is door de eeuwen heen voor de mensen het symbool voor het ontkiemende 
leven.   

  
 
 
 
 
 
 
Eén ei, een kiem van het menselijke. – Ik is niets, want ieder mens heeft een ander mens nodig. Twee 
mensen kunnen zich voortplanten, maar drie ei duidt duidelijk op de drie-eenheid van lichaam, ziel 
geest. Uit het oosten kwam de haas naar ons land gesprongen om hier de Paashaas te worden die ons  
de eieren brengt. Het is een zachtmoedig dier dat zich snel kan voortplanten. Het heeft geen eigen 
huis, zijn leger is niet meer dan een klein kuiltje. Hij is altijd op de loop voor vijanden. Het hele land is 
zijn woning. De haas beschikt over het vermogen zich op te offeren voor een ander. Wanneer een haas 
wordt achtervolgt, dan gaat een andere haas voor het aan het lopen om zijn vermoeide soortgenoot te 
redden. Zo is hij tenslotte het symbool voor het Christuswezen, dat zij leven gaf voor de mensheid.   
Als wij met de kinderen paaseieren zoeken, die de Paashaas heeft verstopt, spreken we eigenlijk de 
wens uit, dat ook wij aansluiting zoeken bij de opstandingskracht – levenskracht – in ons eigen leven. 
Die Paashaas is zo gek nog niet! Hij brengt de eieren omdat hij weet dat, zoals de gouden dooier in de 
eieren verstopt zit, het hemelse licht nu in het diepste hart van de aarde gevonden kan worden. En 
daarom brengt de paashaas ieder jaar weer in de lente deze blijde boodschap met de paaseieren.   
Naarmate de kinderen ouder worden, worden ze geleidelijk vertrouwd gemaakt met het lijden, 
sterven en de opstanding van Christus en het offer dat hij aan de mensheid bracht. In de kleutertijd, en 
ook nog de eerste jaren van de onderbouw, ligt de aandacht nog vooral op de beelden en symbolen 
die met het nieuwe leven te maken hebben.  
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Een kijkje in klas 1  
 
De eerste dag in klas 1 is een hele spannende dag, een moment waar naartoe geleefd is in de vakantie 
maar ook al als oudste kleuter. Nu mag je gaan leren lezen, nu begint het! 
Uit vele richtingen zijn zij gekomen , zongen we de eerste schooldag. Inderdaad komen deze kinderen 
uit drie verschillende kleuterklassen. Dat betekent dat we voor de schone taak staan om er een groep 
van te maken. De eerste weken doen we veel groepsvormende spelletjes . We komen elkaar tegen en 
hoe gaan we met elkaar om. Deze eerste klas was de eerste weken rustig aan het spelen. Pas later in 
het jaar moesten we echt werken aan hoe we met elkaar om gaan. Dat betekent dat we nu ook met de 
regenboogtraining zijn begonnen. Een lessenserie voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In beelden 
worden de karakters van 4 dieren neergezet, en deze komen in de praktijk ook veel voor. Het helpt de 
kinderen vorm te geven aan hoe je met elkaar om gaat.  En omdat de kinderen uit verschillende 
kleuterklassen komen, moet daar veel aandacht aan worden besteed. Ze brengen immers 
verschillende gewoontes mee. Het duurt een paar maanden voor ze een groep vormen. Ze leren niet 
alleen elkaar kennen, maar ook de gewoontes van de lagere school en dat gaat niet altijd zonder slag 
of stoot.  
 
De grote verwachting van het leren lezen en rekenen kost ook veel kracht. Niet alleen dat we aan het 
leren zijn maar ook zeker alle gewoontes die we aanleren kosten veel energie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We werken met een zgn ‘bewegende klas’, er zijn banken waar we aan werken met kussens waar we 
op zitten. Deze bewegende klas is dynamisch en kan gebruikt worden voor een circuit. De klas helpt 
mee met het ombouwen van het circuit maar ook opruimen , er wordt veel met de banken gelopen en 
dat betekent dat je rekening moet houden met een ander. Hier wordt ook samengewerkt. 
 
Alle lesstof wordt aangeboden vanuit de motoriek. Er worden lettervormen gelopen, groot in de lucht 
getekend, of klein op de rug van een klasgenootje. Er wordt heen en weer gesprongen op de 
getallenlijn, gestampt en geklapt om de tafelrijen te leren herkennen. Hinkelen, springen en ook 
kringspelen maken deel uit van de lesstof. Eerst doen, dan beleven en tenslotte begrijpen is het motto. 
De kinderen raken vaardiger en steeds meer thuis in hun lichaam. En pas wanneer ze voldoende 
hebben bewogen, voldoende tot in de tenen zijn geactiveerd, heerst er in de klas de rust en 
concentratie die nodig is om te kunnen “werken”. Nu het weer beter wordt, zijn we vaak op het plein 
te vinden met stoepkrijt waar we hele rijen cijfers in volgorde schrijven, of de letter au schrijven waar 
je je ooit eens pijn hebt gedaan.  
 
 
 

mailto:info@vskleverpark.nl
http://www.vskleverpark.nl/


 

 

Kopij per e-mail: info@vskleverpark.nl 
Wouwermanstraat 49A, 2023 XD Haarlem. Correspondentieadres: Postbus 2161, 2002 CD Haarlem. 

Telefoon: 023-2023235. U kunt de nieuwsbrief nalezen op de website: www.vskleverpark.nl  
 

 
De eerste klas is de klas waarin op veel gebieden de basis wordt gelegd, maar ook wordt verder 
gewerkt aan activiteiten waarvoor al in de kleuterklas een basis is gelegd. Er wordt veel aandacht 
besteed aan vaardigheden die nodig zijn voor het verdere leren: bijvoorbeeld de schrijfmotoriek en de 
juiste schrijfwijze van letters, de pengreep, of het leren onderscheiden van klank en betekenis van een 
woord. Bij het rekenen verkennen de kinderen de wereld van de 
getallen met behulp van concreet materiaal.  
Een aantal maal per week wordt er een sprookje verteld. Tijdens het 
verhaal wordt het stil in de klas, vaak nog met een duim in de mond 
leven de kinderen mee met de verhalen waarin het goede altijd 
overwint. De sprookjes die ik vertelde in de klas waren niet alleen de 
sprookjes van Grimm, maar ook  sprookjes uit diverse landen.  
 
 
 
 
 
 
 
De letterbeelden haalden we uit de tekening die gemaakt was en zo werden alle letters behandeld. 
Een waar letterfeest, iedere keer werd er geraden welke letter het nu weer zou zijn. Heel betrokken en 
leergierig. Deze leergierigheid en openheid naar de wereld is in de eerste klas vanzelfsprekend en mijn 
wens zou zijn dat de kinderen deze nieuwsgierigheid kunnen behouden. Altijd de vraag ‘waarom’ 
,kunnen stellen, het fijn vinden om te leren, of leren dat leren niet altijd fijn is , het kan moeite kosten, 
ervaren dat als je het dan toch kan, dat dat een waar feest is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze afgelopen week was het weer een wonder: nadat we al in december alle letters en 
tweetekenklanken hebben geleerd, komen de woorden en de zinnen. De kinderen maken mee dat ze 
van spellend, hakkend en plakkend lezen naar meer tempo gaan. Het is elke keer dat ik dat mee 
maakte een wonder. Plots kan een kind sneller lezen, de kleine woordjes gaan als vanzelf en de 
woorden achter elkaar maken ook vaart.  
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Deze week kwam daar het wonder bij van het zelf 
schrijven van een verhaal. Er werd geschreven! Zo mooi 
hoe kinderen nog uit zichzelf zonder schroom de woorden 
willen schrijven en nog mooier als de tekst terug wordt 
gelezen. Daarbij kan elk kind op zijn eigen wijze schrijven. 
Differentiatie ontstaat vanzelf vanuit de opdracht. Als 
leerkracht is een tekst een basis voor verder onderwijs 
want we lezen de verhalen terug, we kijken hoe we nu de 
woorden op papier schrijven, moet er geen ruimte tussen 
de woorden anders kun  je de zin niet meer lezen, en hoe 
doen we dat dan?  

 
Later kunnen we de teksten voor spelling gebruiken maar nu is het doel om in vrijheid te kunnen 
schrijven. De fantasie die met het spelen in de kleuterklas is ontwikkeld , kan nu op papier verder 
stromen.  
De overgang van kleuter naar eerste klasser vraagt veel van het kind maar beantwoord ook de 
leervraag : nu is het tijd om te leren. Leren met beweging, leren met muziek, leren met verhalen, leren 
met hoofd, hart en handen. 
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Een kijkje in de kleuterklas van Emma, Lettie en Eva  
 
In deze nieuwsbrief vertel ik jullie over nabootsing in de kleuterklas van juf Emma, juf Lettie en juf Eva. 
In een kleuterklas, anders dan in de onderbouwklassen, geven we de kinderen nog niet zo zeer ‘les’. 
Wij vullen de dagen met activiteiten die wij zinvol achten voor de kinderen van vier, vijf en zes jaar oud 
om zich aan te ontwikkelen. Zo beginnen we de dag met kringspelen, waarna geleide activiteiten en 
het vrije spel plaatsvinden en daarna ordenen we alles weer om vervolgens innerlijk tot rust te komen 
met een verhaal en het eten. Tot slot sluiten we de dag af met het buitenspelen en een afsluiting in de 
klas. Als kleuterleidsters proberen we door al die activiteiten heen een vrije stroom van doen, spelen, 
praten, nadenken, nabootsen en werken tot stand te brengen. Want de rode draad die zich door al 
deze activiteiten heen weeft is het leren zelf. 
 
Jonge kinderen leren van nature, vaak zonder dat ze het zelf doorhebben en in een rap tempo. 
Kleuters zijn als het ware nog een ‘spons’. Zij ademen alles wat zij zien, horen en ervaren in; zij nemen 
het leven in zich op en komen via spel en gretigheid tot nabootsing. Het nabootsen is misschien wel 
een oerbron van het leren. Je kunt het zien als een vorm van overgave voor de omgeving, 
spiegelneuronen die met je op de loop gaan, en een staat van veiligheid waarbinnen een kind in 
verbinding komt met de omgeving en deze vol verwondering en gretigheid eigen wil maken. En achter 
de impuls van het nabootsen gaat de diepe wens schuil om ooit groot te worden, zoals de volwassen 
mensen zijn. Het is dan ook een teken van innerlijke gezondheid als kinderen situaties naspelen. 
Nabootsen is een toverwoord voor het begrijpen van de kleuter. 

Jonge kinderen leven nog zo intens in de omgeving, dat zij meer waarnemen dan je zou vermoeden. 
Een handeling, een bijzonder woord, de toon van je stem, je mimiek, een gebaar, een gekke tik: in alles 
doen ze je na. En dat doen ze soms meer dan je liefhebt.  

‘Laatst deed ik een vingerversje voor over een haasje. Tussendoor wreef ik even in mijn oog, waarna 
éénentwintig kinderen ook in hun ogen wreven.’ 

‘Tijdens het vrije spel zie ik een aantal meisjes tot in detail het ochtendbegin naspelen: de kabouter uit 
bed halen, de ochtendspreuk opzeggen, waarvan één kind de juffenrol op zich nam. Toen ze klaar 

waren gingen ze ‘nep-opruimen’. 

 

Regelmatig komen uitspraken van thuis de klas binnen. Zo zei een vierjarig kind laatst: ‘Juf, ik ben moe. 
De kracht in mijn benen is op.’ 
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In het vrije spel zien we kinderen dagelijks dieren, beroepen en omgevingen nabootsen. Zo bouwen zij 
letterlijk hun eigen huis en een vloer met Kapla en blokken, spelen zij vader en moedertje en poesjes 
die achter elkaar aan lopen. Deze voorbeelden gaan door tot in de oneindigheid.  
 

         

 

Kinderen bootsen ons in alles na, van fysiek tot ziel. De kinderen worden als het ware een zielen-echo 
van hun omgeving.  

‘Dus hoe is een hond op zijn baasje gaan lijken? Of is het baasje op zijn hond gaan lijken?’ 

Hieronder nog een visueel inkijkje in de klas, waarop te zien is waar de kinderen nu mee bezig zijn. 
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Hier zie je de oudste kleuters werken aan hun insectenhotel 
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Gym oftewel bewegingsonderwijs – door juf Wilfra  
 
Algemeen:  
Sinds een paar jaar krijgt heel de onderbouw gym. Wat een verrijking voor de kinderen in een tijd dat 
bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Ik merkte dat bepaalde basisvaardigheden niet meer beheerst 
werden. Hoe fijn dat ik -samen met collega Jeroen- de kinderen al vanaf klas 1 mag begeleiden. Het is 
belangrijk kinderen een heel brede basis aan te reiken. Elk kind datgene te geven wat het nodig heeft 
om zich te ontwikkelen is een ware kunst. Dit vraagt om maatwerk. Hierbij kan ik mijn kennis als 
motorisch remedial teacher volop inzetten.   
  
Naast de motorische ontwikkeling wordt er ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. 
Veiligheid (fysiek èn sociaal) komt voortdurend voorbij. Aanvankelijk gaat het om omgaan met 
materialen, op je beurt wachten, hoe en waar mag je tikken, en in de hogere klassen komen daar ook 
zaken bij als een ander iets gunnen, leren omgaan met winst en verlies, elkaar helpen. Al met al een 
wisselend, rijk en uitdagend palet!  
  
Klasgericht  
Klas 1 start de week meteen met gym. Dat is een behoorlijke uitdaging. Na het weekend meteen naar 
een andere school om daar te gymmen. Als kleutertjes kwamen de kinderen binnen. Aanvankeljk 
duurde het omkleden erg lang. Gelukkig hielp juf Klaudia daarmee. En ook in de les ondersteunde ze 
waar nodig. Na de kerst kwam er een omslag: de kinderen zijn echt eersteklassers geworden. In 
overleg is besloten dat juf Klaudia helpt met omkleden, maar tijdens de les niet meer ondersteunt. De 
kinderen zijn veel zelfstandiger geworden. Het lukt hun bijna allemaal zichzelf aan te kleden. Ze weten 
wat ze kunnen verwachten en wat ze aan mij hebben. De structuur is duidelijk. Het is geweldig leuk om 
te zien hoe speels ze zijn. Voor mij is het zoeken naar een goed evenwicht tussen activiteit en rust, 
omdat ook klas 1 vanaf dit schooljaar een volledig blokuur gym krijgt.  
Qua inhoud worden erg veel spelletjes aangeboden, die ze op het schoolplein kunnen spelen. Daarbij 
is het nodig om uit te leggen hoe je moet tikken (zachtjes) en waar wel/niet.   
Heel spelenderwijs doen we allerlei vormen van bewegen, zoals rollen, springen, mikken etc. Het 
aanbod is heel divers. Op deze leeftijd is het belangrijk dat de kinderen goed in hun lijf zakken. Meestal 
laat ik meerdere weken dezelfde (soort) onderdelen terugkomen, waardoor ik heel gericht kan 
helpen.   
  
Klas 3 zit in een heel andere fase. Zij kunnen al heel zelfstandig aan de slag. Ik wissel spel af met lessen 
in vakken. In principe richt ik de les dan zo in dat de klas zelfstandig aan de gang kan in meerdere 
vakken, en ik zelf zoveel mogelijk in één vak kan blijven.   
Het enthousiasme is enorm groot. De klas wil heel graag alles laten zien aan elkaar en aan mij. Ook 
hier is het zaak om balans aan te brengen. Ik probeer de kinderen bij te brengen dat het niet alleen 
gaat om de prestatie zelf, maar dat ik blij ben met elke ontwikkeling, die ik vervolgens ook benoem. De 
sociale veiligheid wordt op deze manier verhoogd aangezien ook minder vaardige kinderen goed uit de 
verf komen.   
 
Bij klas 4 borduur ik voort op wat er al aangelegd is. De kinderen krijgen oog voor elkaar. Vooral de 
ander wordt bekeken. Allerlei sociale aspecten komen naar boven. Daarom is het fijn als er een goede 
ondergrond aanwezig is. Er wordt flink geoefend in het bekeken worden, omgaan met verliezen of iets 
niet kunnen, elkaar helpen of juist niet! Een spannend en mooi jaar, waarin je langzamerhand meer 
persoonlijkheid gaat zien.  
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Klas 5 is volop in ontwikkeling. Fysiek gezien een jaar waarin kinderen goed in hun krachten staan. Op 
sociaal vlak gebeurt er van alles.: dit varieert van je eigen ding willen doen versus voegen naar het 
groepsbelang. Prachtig om te volgen en te sturen. Dit is een jaar waarin kinderen motorisch veel 
ontwikkeling laten zien. Hoe mooi dat ook vanuit dit oogpunt op vrijescholen een Olympische dag 
georganiseerd wordt. Met mijn stagiair heb ik een les Olympische Winterspelen in elkaar gezet:  
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In klas 6 groeien sommige kinderen enorm veel. Ik zie dan vaak dat het bewegen tijdelijk 
achteruitgaat. Het groeien loopt vooruit op het bewegen. Ze willen graag grote groepsspelen doen. 
Tactisch spelen wordt steeds vaker ingezet. Terwijl de meeste kinderen van elkaar goed weten waar ze 
wel dan niet goed in zijn, kan het kwetsbaar zijn om naar jezelf te kijken. In dit jaar laat ik alle kinderen 
zelf een keer lesgeven. Dat mag alleen of in een groepje. Er moet een echte lesvoorbereiding gemaakt 
worden met tekening, materialenlijst, teamindeling of lijst met tikkers, uitleg. Kinderen komen met 
originele namen, ideeën etc. Naderhand wordt er feedback gegeven: vooral veel tops (wat ging er 
goed, wat was leuk en waarom) en één kind mag een kleine tip geven. Hierbij stel ik de eisen aan de 
formulering. Het is heel mooi te zien waar de kinderen mee komen. Regelmatig verzuchten ze : “juf, 
wat schreeuwen de kinderen”, of “ze luisteren helemaal niet”. Een prachtig stukje inzicht, waarop ik 
meestal antwoord: Hoe doe je het zelf dan als een ander lesgeeft?  
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Stekjes gevraagd voor de kruidenspiraal 
 
Recent hebben enkele ouders samen met juf Linda weer een poging gedaan ons schoolplein nog meer 
te vergroenen. Er zijn nieuwe plantjes gepland in de kruidenspiraal maar er kunnen nog veel meer 
plantjes bij. Staat jouw tuin vol met kruiden en kan je ons helpen met wat stekjes? Graag! Inleveren 
kan bij juf Linda. Zelf planten in de kruidenspiraal na 
schooltijd mag ook. Fijn als je er een bordje bijzet welk 
kruid het is.   
 
 
 
 
 
 
Klasbord 
 
Omdat we nu werken met klasbord is het noodzakelijk dat iedereen is gekoppeld aan de juiste klassen 
zodat jullie de berichten kunnen ontvangen. Heeft u dit nog niet geregeld en is de code hiervoor 
verlopen? Een nieuwe code aanvragen kan bij de administratie op info@vskleverpark.nl  
 
 
Digitaal prikbord  
 
Omdat de prikborden in de hal voor ouders in corona-tijd minder makkelijk toegankelijk zijn hebben 
we een digitaal prikbord gemaakt. Hierop kunnen mededelingen en flyers geplaatst worden die anders 
in de hal zouden hangen.   
   
Via deze link https://padlet.com/vrijescholenhaarlemnoord/dyo8knqhjgwi54sl kunt u het bord 
bekijken.   
   
Een item blijft twee weken hangen, dan maken we weer ruimte voor andere informatie.   
Wilt u uw mededeling of vraag op het prikbord? Stuurt u deze dan per mail naar info@vskleverpark.nl  
 
 
 
Vakanties schooljaar 2021 – 2022 
 
Paasvakantie  :  vrijdag 15 april t/m maandag 18 april  
Meivakantie  :  zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 
Hemelvaartsvakantie :  donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 
Pinksteren  :  zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 
Zomervakantie  :  zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 
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Ingekomen stukken  
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