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AGENDA  

Vrijdag 5 november   Studiediemiddag Les tot 13.00 uur 
Donderdag 11 november  Sint Maarten  Gewone lestijden 
Maandag 29 november   1e advent 
Vrijdag 3 december   Sinterklaas  Les tot 13.00 uur  
Maandag 6 december   2e advent 
Maandag 13 december   3e advent 
Maandag 20 december    4e advent 
  
 
Beste ouders, 
 
Herfst, ik hoop dat jullie er van genoten hebben, wind, regen, 
zonneschijn, prachtige herfstkleuren en paddenstoelen, het was 
er allemaal. 
 
Wij zijn gisteren gestart met een studiedag over taal voor de 
leerkrachten van klas 1 tot en met 6 onder begeleiding van de 
Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. 
Leren lezen en spellen is je conformeren aan eerder gemaakte culturele afspraken. In taal zijn de 
culture afspraken vervat. Ook onze Nederlandse eigenwijsheid zien we terug in onze taal met haar vele 
uitzonderingen. Het vraagt van kinderen en leerkrachten bewustzijn op regels en het belang je hieraan 
te houden. Je ‘eigenwijs’ kunnen parkeren.  
Leren lezen vraagt van kinderen dat ze wakker worden in het waarnemen en leren kijken. Dit begint al 
bij jonge kinderen door samen begrijpend te kijken aan de hand van een prentenboek. “Wat zou dit 
schaapje hier doen? Waarom staat dat hier? “ Nieuwsgierig worden naar de wereld om je heen. 
Nogmaals werd ons duidelijk hoe belangrijk lezen  is voor succes in bijna alle schoolvakken. We 
hebben kennisgemaakt met verschillende werkvormen om het leesplezier te verhogen.  
 
Aan de hand van vooraf gestelde vragen over het kleuteronderwijs hebben we, de kleuterleidsters van 
de Lindeboom, Kennemerland en Kleverpark onder begeleiding van een medewerksters van de 
begeleidingsdienst van vrijescholen gekeken naar de kleuter. 
Hoe volgen we de kinderen, hoe verloopt de ontwikkellijn, hoe tekent het kind en met welk materiaal, 
hoe voeden we het bewegen en nogmaals het belang van spelen. “Zoals je speelt, werk je later”: aldus 
Rudolf Steiner. Dit zijn voorbeelden van een aantal vragen die besproken zijn.  
 
Het was een rijk begin van een volgende periode. 

 
Met vriendelijke groet,  
Sara de la Parra 
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Boekenmarkt en schoolbibliotheek 

De boekenmarkt was een groot succes. Er kunnen weer veel mooie boeken 
gekocht worden voor de schoolbibliotheek. Er is door de bibliotheekgroep 
hard gewerkt aan een mooie collectie leesboeken. Met de opbrengsten van 
de boekenmarkt en een investering van school, kunnen we hier nu ook een 
prachtige selectie informatieboeken aan toevoegen voor nog meer 
leesplezier. Hierbij worden we geadviseerd door Mereld Vink.   
 

Luizen 

Na elke vakantie gaan de luizenouders luizen pluizen. 
Het wordt op prijs gesteld als er vooraf thuis alvast gecheckt wordt.  
 
Tuingroep bedankt 
Wat een verrassing toch weer om na de vakantie te ontdekken dat er zowaar een heuse schuur is 
verrezen en het plein er alweer een heel stuk verzorgder bij legt. Wij rekenen ons rijk met zulke 
betrokken ouders. Veel dank namens het hele team. 
 
Bosdag klas 2 
De eerste lesdag na de herfstvakantie heeft klas 2 volop 
genoten van het herfstgetijde in het bos. Samen struinen door 
bladeren en duinen. Hierondeen foto impressie.  
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Sinterklaasjournaal   
Elk jaar, ergens in november start de NTR met het Sinterklaasjournaal. Zij volgt Sint Nicolaas en zijn 
Pieten op weg naar Nederland, de aankomst wordt uitgezonden en tot 5 december is elke dag een 
aflevering te zien. Jonge, gelovende kinderen zijn de doelgroep en het tijdstip van uitzenden is rond 
dat lastige moment aan het eind van de dag dat de kinderen een beetje moe worden en ouders aan 
het koken zijn. Ieder jaar wordt een nieuwe invalshoek en een nieuw probleem bedacht door de 
makers van dit programma waardoor de komst van Sint Nicolaas of het bezorgen van 
de kadootjes dreigt te mislukken. Overijverige Pieten sturen de pakjesboot de verkeerde kant op, of de 
pakjes zijn kwijt. Gelukkig is het altijd eind goed, al goed; op 5 december komt alles toch op zijn 
pootjes terecht. Werkend met jonge kinderen merken wij dat de komst van Sinterklaas een enorme 
indruk maakt. De weken voor Sinterklaasavond zijn de kinderen opgewonden, het zetten van de 
schoen en het uitkijken naar 5 december brengt een levendige spanning met zich mee: voor de meeste 
kinderen is dit heerlijk! Het Sinterklaasjournaal kan deze gezonde spanning bij sommige kinderen 
opstuwen tot ongekende en ongewenste hoogten. De onzekerheid over de goede afloop, de 
‘cliffhangers’ aan het eind van elke aflevering en de soms spannende passages in het programma zijn 
vooral voor de gevoelige en open kinderen heel indrukwekkend. Ik vind het Sinterklaasjournaal een 
ontzettend leuk en goed gemaakt programma waar ik met veel plezier af en toe naar kijk, maar 
ongeschikt voor de doelgroep. In de kleuterklas en de lagere klassen van de onderbouw vertellen we 
per dag afgeronde verhalen die altijd goed aflopen omdat we vinden dat dat past bij de leeftijd. Het 
Sinterklaasjournaal doet precies het tegenovergestelde, over een onderwerp waar de kinderen toch al 
heel erg van onder de indruk zijn. Zonder belerend vingertje te heffen of een regel voor te stellen 
vragen we jullie, ouders van jonge kinderen, bewust mee te denken en een afweging te maken die bij 
je kind past.   

 Anna Vogel (oud leerkracht Rudolf Steinerschool)  
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Wonderberk locatie Korte Verspronck 
Vanaf mei 2022 heeft de Vrije school de Lindeboom extra lokalen nodig in verband met de groei van 
de school. Per mei 2022 zal de peutergroep de Roodborstjes dan ook helaas stoppen. Gelukkig kunnen 
wij alle kindjes een plekje bieden bij onze locatie aan de Rijksstraatweg en komt er niemand zonder 
opvang te zitten. Ook kan de groep in een keer overstappen naar de andere locatie. 
Voor de BSO zijn we samen met school en de gemeente aan het kijken tot welke oplossing we kunnen 
komen voor datzelfde moment. Aangezien de BSO-ruimtes aan minder wet en regelgeving hoeven te 
voldoen dan de peuteropvang, gaan we er vanuit dat we op korte termijn een vervangende ruimte 
vinden. School en de Wonderberk staan in goed contact rondom dit traject en trekken samen op. 
 
Voor de kerstvakantie zal school een extra koffieochtend organiseren over de voortgang rond een 
oplossing voor de BSO. 
 
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 
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Ingekomen stukken: 
 

Buurtschaak  

“Binnenkort kun je op woensdagmiddag na schooltijd schaaklessen krijgen op de Bos en 

Vaartschool. De lessen worden gegeven door de trainers van Buurtschaak waarmee de 

afgelopen jaren al meer dan 1000 kinderen in Haarlem en omgeving hebben leren schaken. In een 
serie van 20 lessen leer je de basisregels van het schaken en eindig je met een officieel diploma. Het is 
voor zowel beginners als gevorderde schakers, je krijgt een schaakboekje en (als je wilt) ook toegang 
tot een schaakapp om thuis verder te oefenen, je krijgt les en we spelen een schaakcompetitie. Het is 
voor alle geïnteresseerde kinderen uit de buurt dus neem een vriendje of vriendinnetje mee! Het 
begint na de herfstvakantie op woensdag 27 oktober en duurt waarschijnlijk tot en met 6 april 2022, 
de lessen zijn van 15.30 tot 16.30 uur en de eigen bijdrage is 75 euro. Voor meer informatie en 
aanmelden zie www.buurtschaak.nl ” 
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