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AGENDA  
Donderdag 11 november Sint Maarten 
Maandag 29 november  1e advent 
Vrijdag 3 december  Sinterklaas  Les tot 13.00 uur 
Maandag 6 december  2e advent  Les vanaf 09.30 uur 
Maandag 13 december  3e advent 
Maandag 20 december  4e advent 
Donderdag 23 december kerstviering  Les tot 13.00 uur 
Vrijdag 24 december  studiedag  Geen les 
Zaterdag 25 december t/m kerstvakantie 
Zondag 9 januari   
 
 
Beste ouders, 
 
Helaas is het nodig de coronamaatregelen weer aan te scherpen. 
We, team Kleverpark, nemen de maatregelen serieus om ons onderwijs zo 
goed mogelijk continuïteit te kunnen bieden. De leerkrachten zijn kwetsbaar 
door hun rol in de klas en …. onvervangbaar. 
Dit betekent dat we jullie, ouders zoveel mogelijk vragen afstand te houden en 
vragen buiten te blijven. Ouders zijn op afspraak en functie (luizen-; boeken-; 
rij -ouders) nog steeds welkom in school. 
Het halen en brengen blijft onveranderd. 
 
Gelukkig gaat het feestvieren in school wel door. 
Morgen gaat klas 1,2 en 3 pompoenen versieren met hulp van de oudere kinderen, zodat deze bij het 
Sint Maartenfeest bij Elswout gebruikt kunnen worden.  
Dat belooft weer een mooi feest te worden met dank aan het initiatief van Yoo Mi en Katja. 
 
Donderdag 11 november is de échte’dag en vieren we Sint Maarten op school.  
We zingen met elkaar, lopen in een optocht met de pompoen en er wordt een verhaal verteld in de 
zaal voor klas 1 tot en met 6. ’s Middags gaat klas 6 naar het verpleeghuis Overspaarne om daar te 
zingen voor en misschien ook wel met de bewoners. En om de pompoen te schenken natuurlijk. 
We hebben gekozen voor pompoenen, vanwege de warme herfstkleur, de heerlijke soep en het niet al 
te harde vruchtvlees. 
Maar de knol, het laatste wat de boer uit de grond haalt, daar werd voorheen een lichtje in gestopt. 
Een knolletje als het licht dat we uit de aarde halen op weg naar Advent. 
 
Hartelijke groet namens het team Kleverpark,  
Lia Visser 
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Sint Maarten 
 
Omstreeks 334 – het was winter en zeer koud – reed Martinus, een jong 
Romeins officier naar de poort van de stad Amiens. Bij de poort zat een 
bedelaar, die om een aalmoes vroeg. Martinus nam zijn zwaard, sneed zijn 
mantel doormidden en schonk één helft aan de bedelaar. In de nacht die 
hierop volgde had Martinus een droom. Hij zag Christus voor zich en deze 
droeg de halve mantel, die hij aan de bedelaar had gegeven… En helder 
klonk zijn stem: “Ziet, Martinus heeft mij met dit kleed omhuld”.  
Martinus bekeerde tot het Christendom en werd later de eerste heilige van 
de R.K. kerk. Het Sint Maartensfeest op 11 november, het feest tussen 
Michaël en Kerstmis. Je zou het kunnen zien als het allereerste begin van de 
adventstijd. Het is nu veertig dagen voor Kerstmis.  
 
Er zijn vele manieren om dit feest te benaderen, maar wat is nu eigenlijk het thema van Sint Maarten? 
Sint Martinus deelde zijn mantel met de bedelaar: de één gaf, de ander ontving. Geven is een kunst, 
maar ontvangen niet minder. Jonge kinderen moeten en mogen nog veel ontvangen, ze mogen a.h.w. 
zichzelf nog vullen met het goede van de wereld. Jonge kinderen zijn nog de ontvangers. In een lange 
stoet lopen zij al zingend rond en ontvangen van “de rijkdom” een “lekkertje”. De wat grotere 
kinderen worden de gevers op dit feest door bijvoorbeeld hun lantaarn weg te geven aan een ander. 
Opvallend bij Sint Martinus is dat hij niet de hele mantel schenkt, maar de helft. Hierin is een zekere 
terughouding te bemerken. Terughouding, afwachting, dat is een houding die echt past in de 
adventstijd. Het duurt nog zes weken totdat we het Kerstfeest vieren. Wat een terughouding is nodig, 
nu de kerstmarkten hun deuren al hebben geopend en het Sinterklaassnoep al wekenlang in de winkel 
liggen. Van ons volwassenen vraagt het bewustzijn. Je steeds weer afvragen: hoe ga ik met deze 
dingen om? Het beeld van Sint Martinus kan hierbij een hulp zijn. We hoeven het de kinderen niet uit 
te leggen, het zou afbreuk doen aan het prachtige verhaal. Ze begrijpen a.h.w. met hun ziel waar het 
om gaat. Wat een rijkdom! De kinderen lopen in een optocht met een uitgehold knolletje met een 
lichtje erin. Voor het oog daalt in november de uiterlijk waarneembare zon in de aarde, d.w.z. zij komt 
steeds later op, gaat later onder en haar hoogste punt aan de hemel wordt lager. Door het oogsten 
van knolgewassen halen wij het licht uit de aarde naar boven. Een knolletje met een lichtje, als beeld 
van de “verdwijnende” zon en ons eerste lichtje op weg naar Advent. Sint Maarten, het feest van het 
eerste lichtje, dat aarzelend brandt in de uitgeholde knolletjes. 
 
 
Pompoenen verkoop klas 6 
 
Deze week verkoopt klas 6 biologische pompoenen uit Noord Holland op het plein. 
 
Maandag 08/11 tussen 12.45 uur en 13.15 uur 
Dinsdag 09/11 tussen 12.45 uur en 13.15 uur & 14.45 uur en 15.15 uur 
Woensdag 10/11 tussen 12.15 uur en 12.45 uur 
én zolang er nog pompoenen zijn op: 
Donderdag 11/11 tussen 12.45 uur en 13.15 uur & 14.45 uur en 15.15 uur 
  
Er zal cash betaald moeten worden, wisselgeld is voldoende aanwezig. 
De opbrengst gaat naar het kamp van klas 6 
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Pompoen uithollen: Hoe ga je te werk?  
 
-  Zorg dat de opening groot genoeg is voor het lichtje. 
- Begin bij de bovenkant, dat wordt het dekseltje. Maak er met een appelboor luchtgaten in. 
- Hol de pompoen uit door er met een lepel uit te scheppen.  
- Doe dit net zo lang totdat de pompoen voldoende uitgehold is. De wanden van de pompoen moeten     
  ongeveer 1 cm dik blijven. 
- De bodem maak je vlak.  
- De buitenkant: snij met een scherp mesje voorzichtig, zon, maan en sterren in de buitenkant van de   
  knol zonder door de wanden heen te steken, de pompoen blijft dus ‘dicht’, de figuurtjes worden er     
  a.h.w. afgeschild. Vanaf klas 1 doen de leerlingen dit versieren zelf in de klas met hulp van oudere    
  kinderen.  
 
 

Sint Maarten en Halloween: twee dezelfde feesten na elkaar?  
 
De traditie van Sint Maarten lijkt in veel opzichten die van Halloween. Het 
meest zichtbare van beide feesten is dat de kinderen langs de deuren gaan en 
daarmee lekkers ophalen.  
De achtergrond van Halloween is rijk en mooi: het vieren van 
Allerheiligenavond zit diep verankerd in de vooral Keltische cultuur en is door 
de Engelse-, Schotse- en Ierse immigranten naar de Verenigde Staten 
gebracht. Hier is het onder een groot publiek populair geworden en weer 
doorgewaaid naar alle windstreken.  

Hoewel beide tradities en feesten overlap hebben kunnen we Sint Maarten en Halloween als twee 
verschillende feesten beschouwen. De zichtbare vorm is dat kinderen verkleed als ‘iets engs’ langs de 
deuren gaan en daar de keuze voorleggen of je geplaagd wil worden of een snoepje wilt geven.  
Dit staat tegenover de verstilling die gezocht wordt in het hollen en versieren van een 
pompoenlampion en het zingen van Sint Maartenliedjes.  
Wij vieren op school Sint Maarten en geen Halloween. Sint Maarten is een jaarfeest dat samenhangt 
met de christelijke kalender en op 11 november gevierd wordt. Wij zoeken in deze tijd de verstilling bij 
het licht dat ons gedurende de Lichtfeesten door de donkere winter begeleidt. 
 
 
Kinderboekenweek   
  
Wat hebben wij een mooie Kinderboekenweek gehad op school. De 
klassen 1 t/m 6 hebben genoten van de voorleeswedstrijd. Wat een 
feest om al die mooie verhalen te horen.  
Dit jaar hebben ook veel kinderen en ouders boeken gekocht 
bij Kennemerboekhandel, tijdens de Kinderboekenweek. Door middel 
van deze actie spaarden wij 10% van elk boek op. Van dit 
budget mochten wij daarna nieuwe boeken uitzoeken voor in de 
schoolbibliotheek.   
Ook de zesde klas heeft ons geholpen met hun boekenmarkt. Een deel van de winst mochten wij ook 
in de boekwinkel uitgeven aan nieuwe boeken. Zo zijn wij aan de volgende verzameling van prachtige 
nieuwe boeken gekomen.  
    
Wij zijn heel blij met alle nieuwe boeken en danken jullie wel.   
Met vriendelijke groet, Team Bieb  
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Ouderbijdrage 
 
Er is voor 125 leerlingen een vrijwilige ouderbijdrage toegezegd, waarvoor dank.  
Helaas hebben we voor 90 leerlingen nog geen reactie mogen ontvangen. Ook als er geen 
mogelijkheid is voor een bijdrage, vragen we jullie in het systeem te reageren en de bijdrage op 0 te 
zetten. We zien jullie reactie alsnog graag tegemoet. 
De ouderbijdrage is een welkome, maar ook bijna noodzakelijke aanvulling op ons budget om 
vrijeschoolonderwijs te kunnen geven.  
De dubbele bezetting bij euritmie, het werken met halve klassen tijdens houtbewerken en 
handwerken in klas 6, de materialen waar we mee werken zoals de wol, de klei en de verf , de 
periodeschriften en de lyra kleurpotloden. Dit doen we in het belang van de kinderen en ons onderwijs 
aan hen. 
 
 
Opvang 
 
We wensen alle kinderen een rustige start van de dag voor de schooldag begint. 
Helaas is de realiteit anders. 
Soms hebben ouders geen keus in de balans tussen school en werk en moet er al opvang 
georganiseerd worden voor schooltijd. 
Tot nu toe hebben we geen voorschoolse opvang georganiseerd, maar middels deze oproep vraag ik 
jullie kenbaar te maken of er wel behoefte is aan voorschoolse opvang door een e mail te sturen naar 
lvisser@vskleverpark.nl  
 
 
Op tijd beginnen, een oproep aan de te laat komers! 
 
De donkerte komt eraan, maar ondanks dat beginnen we om 08.30 met de les en gaan de 
buitendeuren dicht. 
 
 
 
Gevonden voorwerpen 
 
De gevonden voorwerpen bak puilt weer uit met jassen, tassen, sokken, broodtrommels en nog heel 
veel meer. Komende vrijdag worden de spullen aangeboden om 1 uur en 3 uur bij de ingang van klas 1, 
2 en 3 aan de Tetterodestraat.  
Alle overgebleven spullen worden gedoneerd aan de kringloopwinkel.  
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Sinterklaasjournaal 
 
Het Sinterklaasfeest is het feest van de schenkende Goedheiligman, die als iedereen slaapt 
over de daken rijdt om uit zijn hemelse wereld geschenken naar de aarde te brengen voor alle 
kinderen. Het feest van geven en ontvangen, in een sfeer van blijde verwondering, vreugde, 
geheimen en geheimzinnigheid.   Hoe anders is de stemming die het sinterklaasjournaal 
doorgaans oproept? Vaak wordt daarin verslag gedaan van allerlei rampen, die het 
sinterklaasfeest zouden kunnen verstoren of zelfs verhinderen – de pakjes zijn zoek, het paard 
is ziek, de boot is uit de koers geraakt, enz. Terwijl het bij het sinterklaasfeest juist gaat om de 
onvoorwaardelijke liefde van Sint Nicolaas voor alle kinderen, waarop alle kinderen zonder 
restricties kunnen vertrouwen, worden zij door de televisieberichten ongerust en onrustig 
gemaakt. Bovendien worden ze door het sinterklaasjournaal meegezogen in een voor hen 
bedacht ‘waar’ verhaal – het is immers op de televisie! – dat avond aan avond een vervolg 
krijgt. Daardoor is er niet alleen beduidend minder ruimte voor het oerbeeld zoals we dat 
hierboven schetsten, maar ook voor hun eigen fantasie. Op school willen we graag de mythe 
van Sint Nicolaas, als ontzag– en vertrouwenwekkende onaantastbare kindervriend, overeind 
houden. Maar in de klas merken leerkrachten, wanneer ze de geheimzinnige, wonderlijke 
sfeer willen oproepen, dat de kinderen hen aanvullen met alle verontrustende ‘echte’ 
wetenswaardigheden die ze kennen van de televisie.  Daar komt nog bij: op de televisie wordt 
de Sint van heel dichtbij getoond, waarbij ieder detail zichtbaar wordt. Kinderen hebben oog 
voor details. Ze gaan gemakkelijk twijfelen aan zijn bestaan, wanneer ze duidelijke verschillen 
horen en zien tussen de Sint die ze al zo goed kennen van de televisie, en die op school, die op 
straat. Voor de kleuters is daar nog aan toe te voegen dat het meer bij hen past om een 
afgerond verhaal meerdere keren te horen, zodat ze zich er echt mee kunnen verbinden. 
Steeds iets nieuws werkt wakker makend, terwijl we ze juist nog even in de droom- en 
fantasiestemming willen laten.  Wij zouden jullie dan ook in overweging willen geven om niet 
met jullie kinderen naar het sinterklaasjournaal te kijken. 
 
6 december 
 
Maandag 6 december starten we een uur later om uit te kunnen slapen of nog even thuis te genieten 
van de cadeaus na de verjaardag van Sint op 5 december. 
Er wordt wel opvang verzorgd voor de kinderen die om 08.30 komen.  
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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 
 
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

