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AGENDA  
Dinsdag 5 oktober  Ouderavond Kleuterklassen 20.00 uur    
Dinsdag 12 oktober   Ouderavond klas 4  19.30 uur 
Zaterdag 16 oktober t/m  Herfstvakantie 
zondag 24 oktober  
Maandag 25 oktober   Studiedag    Geen les  
Donderdag 11 november Sint Maarten 
 

Beste ouders, 

Woensdag vieren we Michaël op en rond de school, het feest van de 
moed. Vorige week, bij het horen van de weersvoorspelling, zonk de 
moed ons in de schoenen om het feest in de duinen te vieren. 
In de klassen hebben we er aandacht aan besteed met verhalen vertellen 
en zingen, met knutselen en jullie appelflappen te eten, dank je wel 
ouders. 
 
De moedige spelletjes, georganiseerd en begeleid door klas 6 die iets 
meer voorbereiding vragen, gaan deze week gespeeld worden.  
 
Vrijdag 1 oktober zijn de 5 Haarlemse vrijescholen samen gekomen op de 
Vrije School Kennemerland en hebben we geluisterd naar Gert Biesta, 
hoogleraar en onderwijs pedagoog. Onderwerp van de lezing was ‘het 
pedagogische moment in het hart van het onderwijs’. Hoe houden we koers zonder te verstarren, onze 
echte kracht is een ‘zachte kracht’ die moeilijk te verkopen is in de spierballencultuur. Gert Biesta 
heeft ons meegenomen vanuit de opdracht van het onderwijs. Hoe bieden we het beste onderwijs 
aan. Het leven speelt zich af in een wereld met vragen die op ons afkomen, vragen over 
duurzaamheid, burgerschap, ecologische problemen. Onderwijs moet levend blijven en energie geven. 
Hij maakte een vergelijking met tuinieren, met jouw ondersteuning wordt het zaadje tot een plant. Het 
heeft een eigen tijd, die is ingebouwd, vertraging. En de realiteit die je tegenkomt vraagt je aandacht 
en zorg.   
 
In de middag hebben we in jaargroepen gesproken over hoe we dat doen, ons onderwijs levend 
houden, ondersteuning bieden, vertragen en onderbreken.  
Na de non alcoholische vrijdagmiddagborrel gingen we gevoed en gelaafd naar huis.  
 
Hartelijke groet namens het team Kleverpark,  
Lia Visser 
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Sint Michaël Kleuters 
 
De kleuters hebben afgelopen dinsdag wel het Michaëlsfeest kunnen vieren. Ook deze week wordt er 
nog genoten van al het lekkers dat de oogsttijd te bieden heeft.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Boekenmarkt klas 6 
 
Deze week organiseert klas 6 een 2e hands boekenmarkt op school. De opbrengst hiervan zal verdeeld 
worden over het kamp van klas 6 en de aanschaf van nieuwen boeken voor de schoolbibliotheek.  
 
Dinsdag 5 oktober  12.45 uur   uitgang Wouwermanstraat  
   14.45 uur  uitgang Tetterodestraat 
Woensdag 6 oktober 12.15 uur  uitgang Wouwermanstraat   
Donderdag 7 oktober 12.45 uur  uitgang Wouwermanstraat  
   14.45 uur  uitgang Tetterodestraat 
 
Er kan alleen contant betaald worden dus neem genoeg kleingeld mee.  
Bij regen zal de boekenmarkt binnen gehouden worden in de zaal.  
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Klasbord Ouderapp  
 
Vanaf 1 januari 2022 zal onze school gebruik gaan maken van het ouderportaal in de app “Klasbord 
Ouderapp”. Hiermee komt de communicatie via Whatsapp groepen te vervallen. We hebben dit 
besluit vanwege de AVG/privacy regels genomen.  
De 1e klas zal de komende maanden pilot draaien met deze app. In een later stadium ontvang je hier 
meer bericht over. 
 
 
Luizen 
 
Na elke vakantie gaan de luizenouders luizen pluizen. 
Het wordt op prijs gesteld als er vooraf thuis alvast gecheckt wordt.  
 
 
25 oktober studiedag 
 
Voor jullie duurt de herfstvakantie een dagje langer dankzij onze studiedag op de maandag na de 
herfstvakantie. De kleuterleidsters starten met het gesprek over ‘diversiteit’, wat zien we terug in de 
kinderboeken, op de jaartafel en bij de jaarfeesten. 
Daarna komt Loïs Eijgenraam en gaan we verder met het leven in de kleuterklas, hoe volgen we de 
kleuters. Dit doen de kleuterleidsters van onze drie scholen gezamenlijk. 
 
Klas 1 tot en met 6 gaat rekenen.  
Onder begeleiding van het samenwerkingsverband gaan we ons verder scholen in de differentiatie 
tijdens de rekenles.  
 
 
Het vonkje 
 
Gezocht:  nieuwe vormgever 
Wie vindt het leuk om ons eigen schoolblad het Vonkje op te maken?  
Het komt vier keer per jaar uit en kost ongeveer een dag werk per kwartaal. Als je je graag op deze 
manier met school wilt verbinden, stuur dan een mailtje naar Markina: mbakker@vskennemerland.nl   
 
 
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.   
Wilt u het bedrag overmaken op:   
  
IBAN: NL33INGB0001370327 T.n.v. Vrijeschool Kleverpark (let op, gewijzigd rekeningnummer tov vorig 
schooljaar) Bij de betaling vermelden: Naam kind en klas.   
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Ingekomen stukken: 
 
Op zaterdag 16 oktober om 17.00 uur en zondag 17 oktober om 11.00 uur spelen ‘Nicole & Martin’ 
hun Nederlandse première van het Russische sprookje: ‘Wassilissa’. 
Zij staan vanaf 12 oktober op ‘Landgoed Rorik’ aan de rand van Beverwijk. Een groen, circulair 
paradijsje met biologische tuinderij, appel- en perenboomgaard, wijngaard en allerhande initiatieven 
die er in opbouw zijn. Zij bieden de Zwitserse theatercompagnie ‘Nicole & Martin’ een plaats, waar 
eindelijk weer ruimte is voor evenementen. 
Zo zijn de twee schoolvoorstellingen op donderdag en vrijdag al geheel uitverkocht, maar zijn er bij het 
begin van de herfstvakantie twee openbare voorstellingen in hun prachtige ronde witte circustent, die 
naar de nieuwste richtlijnen, weer helemaal uitverkocht mag worden. Na de lastige coronajaren, zijn 
zij voor het eerst weer in Nederland.  
Twee keer eerder zouden zij bij ‘Vrije school Zaanstreek’ komen, beide keren door coronarichtlijnen 
onmogelijk. Hun komst daar is nu gepland voorjaar/zomer 2022 
Zij trekken met hun rode vrachtwagens en houten romantische woonwagens al 22 jaar door heel 
Europa en spelen, acrobatiseren, musiceren en jongleren sprookjes van Grimm en nu ook een Russisch 
sprookje. Met humor maar ook verstilling brengen zij de diepte van de sprookjes in beeld, het publiek 
van 6 tot 100 jaar verlaat telkens betoverd de witte tent.  
Graag nodigen wij iedereen uit om op het goed bereikbare ‘Landgoed Rorik’ kennis te maken met dit 
circusachtige theater, dat telkens in alle landen bij vrije scholen, festivals en instituten een week 
neerstrijkt. ‘Landgoed Rorik’ ligt aan de buitenrand van Beverwijk, aan de overzijde van de A9 en heeft 
een groot parkeerterrein.  
Kaarten en informatie: www.nicole-et-martin.ch 
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Jeugd Fonds Sport en Cultuur  
 
Wist u dat er vanuit de gemeente Haarlem een fonds bestaat dat kinderen, die wegens 
beperkte financiële middelen niet kunnen sporten of een instrument bespelen, de mogelijkheid biedt 
om dit wel te kunnen? Kijkt u eens op www.allekinderendoenmee.nl  
Onze school heeft een intermediair voor aanvragen tussen ouders en de gemeente. U kunt met de 
administratie contact opnemen als u een aanvraag wilt doen via 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 
 
Herfstvakantie  :  zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 
Kerstvakantie  :  zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari  
Voorjaarsvakantie :  zaterdag 19 februari  t/m zondag 27 februari 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vskleverpark.nl
http://www.vskleverpark.nl/
http://www.allekinderendoenmee.nl/
mailto:info@vskleverpark.nl
https://padlet.com/vrijescholenhaarlemnoord/dyo8knqhjgwi54sl

