
 

 
 
 
Agenda 

• Woensdag 14 september   Sportdag 
• Vrijdag 16 september    Studiedag, geen les     
• Woensdag 28 septmeber St. Michael 
• Vrijdag 30 september  Ithaka Studiedag, geen les 
• Zaterdag 1 oktober   Bazaar  
• Donderdag 6 oktober  Circus - 10 jarig bestaan 
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Van de directie 
De eerste schoolweek zit erop en natuurlijk moesten we wennen, de kinderen en wij, team 
Kleverpark, wennen aan het ritme en de regelmaat. Maar het is fijn er weer te zijn, op te 
starten met mooie periodes en kinderen met gretige blik en enthousiasme in de klas te 
hebben.  
De jaaropening was in de zaal vol met verhalen en liedjes en ouders en kinderen. Na twee jaar 
zonder ouders weer ouderwets goed om samen te beleven.  
De “Gouden Weken” zijn gestart, een periode van elkaar en de regels verkennen met als doel 
te starten met een goed pedagogisch klimaat dat het hele schooljaar doorwerkt.  
Gisterochtend was de eerste koffieochtend, volgende week sportdag en de eerste studiedag, 
kortom we zijn gestart, het jaar draait.  
Aan de hand van de foto’s kunnen jullie op afstand een beetje meegenieten.  
 
Mede namens het team wil ik iedereen een heel fijn schooljaar wensen.  
Een mooie start allemaal,  
 

Lia Visser 
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Appelsap maken in de 
kleuterklas 

De rechte maken in klas 1 Fabels vertellen in klas 2 

 

Schrijfperiode in klas 3 periode aardrijkskunde in klas 4 

 Geschiedenisperiode in klas 5 

Kllas 6 periode Romeinen 



 

kom luisteren naar klas 4, 5 en 6 in de Philharmonie  
Op zaterdag 10 september krijgen wij als school opnieuw de kans om met het koor van klas 4, 
5 en 6 in de Philharmonie te zingen. Vorig schooljaar deden wij mee aan de korenbattle en 
zongen we één lied in de grote zaal. Dit keer gooit de Philharmonie opnieuw haar deuren open 
voor de basisscholen in Haarlem en zullen we meerdere koorliedjes zingen. We maken dus 
nog beter zicht- en hoorbaar waar we tijdens de koorlessen mee bezig zijn. We nodigen bij 
deze dus alle kinderen en ouders uit klas 1, 2 en 3 en de kleuterklassen uit om te komen 
luisteren.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

• 11.15 inloop 
• 11.30 inzingen in de zaal voor de kinderen van klas 4, 5 en 6 (bezoekers wachten in 

de foyer) 
• 12.00 start in de zaal (Vrijeschool Kleverpark, Rudolf Steiner school en de Icarus in 

Heemstede zingen) 
• +/- 13.00 aansluitend een vrijwillige workshopronde 

 
We hopen dat jullie er allemaal bij aanwezig zullen zijn. Broers, zussen, opa’s en oma’s zijn 
ook welkom! 
 

Absentie 
Ziek, afspraak in de middag, of pas later op school? Ziekmeldingen of andere redenen van 
afwezigheid kunnen gemakkelijk doorgeven worden in de Klasbord-App. In de loop van vorig 
schooljaar is de app geintroduceerd in alle klassen. Voor (her)activeren van de inloggegevens 
of vragen over de app, kunnen jullie terecht bij Mascha van de administratie op 
info@vskleverpark.nl 
 
Willen jullie eraan denken om eventuele absenties voor 9 uur door te geven? Alvast dank.  
 

Buren en overlast 

De buren tegenover de ingang van klas 1,2 en 3 stellen het op prijs als de fietsen, bakfietsen 
en wachtende ouders op de stoep grenzend aan school willen parkeren en wachten ipv bij hun 
voor de deur en het raam.  
Zij houden kantoor aan huis en ondervinden last van ons. 
Soms wordt de vensterbank gebruikt als bank, dat is niet wenselijk.  
 
Fijn als jullie daar gehoor aan willen geven.  
 

Luizen pluizen 
De eerste luizencontroles zijn deze week weer gestart. Willen jullie thuis alvast zelf een 
controle doen? Dat scheelt een eventuele, onnodige uitbraak.   
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Sportdag 
Datum: woensdag 14 september 2022  
Plaats: Suomi, atletiekbaan  
Sportpark Groeneveld, Kerkpad 59  
2071 CH Santpoort-Noord.   
www.suomi.nl  
 
Hier volgt meer informatie over de sportdag. De kinderen van klas 1 t/m 5 worden om 8.45 
verwacht bij de poort op het terrein van de atletiekvereniging Suomi. Daar worden ze 
ontvangen en mogen ze doorlopen naar hun juf of meester. Kinderen van klas 1 worden bij de 
leerkracht gebracht door kinderen uit klas 6, die zich dan ook bij mij melden om 8.30.  
We starten met een gezamenlijke (sponsor)loop. Vervolgens krijgen de kinderen hun kaartje 
van de eigen leerkracht, en start de eerste ronde met spel en sport. Klassen 1, 2 en 3 doen 
meer spel en sportvormen aan de buitenkant van de atletiekbaan, begeleid door een groep 
kinderen uit klas 6.  De hogere klassen sporten voornamelijk op en binnen de baan.  
De kinderem mogen rechtstreeks naar het veld gebracht worden en daar ook weer opgehaald 
bij het hek.  
  
Programma: 8.30: aankomst kinderen klas 6 en hulpouders klas 4 t/m 6            
  
                       8.45: aankomst kinderen 1 t/m 5 bij de poort    
                      
                       08.50 - 9.05: duurloop met alle klassen  
  
                       09.05 - 9.20: kaartjes halen bij de klassenleerkracht en groepsindeling  
  
                       09.20 -10.20: ronde 1 activiteiten  
  
                       10.20 -10.35: pauze  
  
                       10.35 -11.35: ronde 2 activiteiten  
  
                       11.35 -11.45: spullen inleveren en pauze    
  
                       11.45-12.00: activiteit klas 6 – leerkrachten  
  
                       12.00: ophalen van de kinderen bij de poort  
                        



 

Het vergroenen van het schoolplein! 
Wij hebben de wens om ons schoolplein te gaan vergroenen en de inrichting van het plein 
een nieuwe goede wending te geven. Niet alleen de leraren onderling delen deze wens. Ook 
vele kinderen zien ons schoolplein graag een beetje groener. Het eerste ontwerp is gemaakt 
en we zijn/gaan met het team, de buurt en de kinderen in gesprek om samen draagvlak te 
creëren. Een eerste ontwerp voor het schoolplein wordt deze week met de kinderen gedeeld 
en zij krijgen dan ook de kans om verder mee te denken in het ontwerp.    

Sponsorloop sportdag  
Voor de realisatie van het plan is een boel geld nodig. Een gemeentelijke subsidie is over één 
à twee jaar een mooie tegemoetkoming, maar voor het grootste deel zijn wij afhankelijk van 
de wil, de wens en de inzet van jullie ouders en kinderen. Daarom hebben wij het plan gevat 
om komende sportdag op woensdag 14 september een sponsorloop te gaan houden, waar 
alle kinderen van klas 1 t/m 6 aan meedoen. Tijdens de sponsorloop zullen zij zoveel 
mogelijk rondjes proberen te lopen en in de aanloop naar de sportdag zullen zij zoveel 
mogelijk sponsoren proberen te verzamelen. De sponsorformulieren geven we deze week 
mee. De opbrengsten worden daarna in de eigen klas verzameld.   

Crowdfunding op de bazaar 
Op de bazaar zullen wij het ontwerp en de vorderingen met jullie delen en vervolgens 
meenemen in de stappen die nog te zetten zijn. Daarbij zullen wij jullie ook de mogelijkheid 
geven om een financieel steentje bij te dragen.   

Wil je meedenken?  

Ook willen wij de ideeën en de inzet van de ouders bundelen. Als je graag wil meedenken 
en/of een bijdrage kan leveren in de verwerkelijking ervan, dan horen we graag zo snel 
mogelijk van je. Mail naar ddamave@vskleverpark.nl   

Namens Linda (klas 3) en Dide (klas 6)  

 

Privacy en toestemming foto gebruik  
Alle ouders hebben in het verleden het verzoek gekregen een formulier in te vullen met 
voorkeuren omtrent het maken en gebruiken van foto’s. Of via een apart formulier, of bij de 
inschrijving. Deze formulieren hanteren we door de schooljaren heen en staan geregistreerd 
in ons leerlingvolgsysteem.  
 
De klasbord app biedt ook de mogelijkheid om per kind voorkeuren hiervoor door te geven 
bij instellingen/mijn kinderen. Fijn als jullie dit zo spoedig mogelijk in willen stellen zodat wij 
rekening hiermee kunnen houden bij het plaatsen van foto’s.   
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Euritmieschoenen    
Het schooljaar is weer begonnen en daarmee ook de euritmielessen.    
In de euritmieles wordt gedanst, gesprongen en gehuppeld.  Om dit veilig te kunnen doen, 
dragen de kinderen van klas 1-6 euritmieschoenen met een stroeve zool.    
Op onze school maken wij gebruik van een huursysteem. Voor 6,50 euro per jaar is uw kind 
het gehele jaar door voorzien van euritmieschoenen. Als de schoenen niet meer passen, gaan 
ze in de wasmachine en komen schoon weer op de plank te liggen.    
Een duurzaam systeem, de schoenen gaan immers meerdere kinderen mee. Het geld wordt 
gebruikt om versleten schoenen te vervangen en om de wasmachine en droger te laten 
draaien.    
Graag het bedrag overmaken op:    
   
IBAN: NL33INGB0001370327 T.n.v. Vrijeschool Kennemerland 
Bij de betaling vermelden: Naam kind en klas.    
 
Bij voorbaat dank en vriendelijke groet, Denise Bijl, leerkracht euritmie.   
  
 
 

 

 


	Agenda
	In deze nieuwsbrief
	Van de directie
	Sfeerimpressie start schooljaar
	kom luisteren naar klas 4, 5 en 6 in de Philharmonie
	Absentie
	Buren en overlast
	Luizen pluizen
	Sportdag
	Het vergroenen van het schoolplein!
	Privacy en toestemming foto gebruik
	Euritmieschoenen  

