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AGENDA 
 
Donderdag 11 november    Sint Maarten, gewone schooltijden 

Maandag 29 november     Eerste Advent 

Vrijdag 3 december     Sint Nicolaas, les tot 13.00 uur 

Maandag 6 december     Tweede Advent 

Maandag 13 december     Derde Advent 

Maandag 20 december     Vierde Advent 

Woensdag 22 december    Kerstspel in de middag, uitleg volgt 

Vrijdag 24 december     Kerstviering, school uit om 13.00 uur  

 

 

Beste ouders, 

 

Helaas is Covid onze school en daarmee de maatschappij nog niet uit. In 

navolging van landelijk beleid, voeren ook wij de mondkapjes voor ouders en 

andere bezoekers in school weer in, evenals de 1,5 meter onderlinge afstand 

tussen volwassenen en het handenwassen of gebruik van handgel bij 

binnenkomst. Vooralsnog mogen er nog wel maximaal 5 hulpouders per klas 

ingezet worden, wanneer de leerkracht hier aanleiding toe ziet.  

 

Ook bij het vieren van Sint Maarten, moeten we toch aanpassingen doen. Dit 

betekent dat we helaas geen warme drank en lekkers zullen serveren aan 

ouders tijdens de lichtjeswandeling. Ook zullen we met cohorten werken per 

klas. Meer informatie vinden jullie verderop in de nieuwsbrief. 

 

Verder proberen wij de school goed te ventileren door ramen en deuren open te zetten. Het kan 

hierdoor erg fris zijn in school. Wij verzoeken jullie hier rekening mee te houden qua kleding van de 

kinderen. 

 

Wij kijken erg uit naar aanstaande donderdag als begin van de reeks lichtfeesten. Juist nu we weer voor 

de uitdagingen van een nieuwe Coronagolf staan, willen we met elkaar als schoolgemeenschap de 

kinderen zoveel mogelijk warmte en omhulling bieden.  
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Foto impressie van onze weekopening voor de onderbouw, en het tafelspel in de kleuterklassen. 

 

 

Sint Maarten-praktisch 

Glazen potten gezocht! Hiermee zetten we de lichtjesroute uit in de permacultuurtuin. Mocht je nog 

glazen potten over hebben, dan mogen ze morgen nog mee naar school! 

 

Neem al je spullen voor het uithollen van de pompoenen en knollen mee in een plastic tas. Dan kan het 

gemakkelijk mee terug naar huis.  

 

De leerkracht loopt met de kinderen door de permacultuurtuin, met de hulp ouders.  

Voor de andere ouders geldt dat ze welkom zijn om te wachten op het plein. We verwachten dat jullie 

afstand houden. Helaas zoals eerder vermeldt geen sap en koekjes na afloop, in tegenstelling tot 

eerdere berichtgeving. 

 

We verzamelen op het schoolplein en lopen in cohorten met de eigen klas om ervoor te zorgen dat we 

de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de hulpouders kunnen bewaren. Wij willen alle volwassenen 

vragen bij Corona gerelateerde klachten thuis te blijven. Hieronder een overzicht van de starttijden voor 

de Sint Maarten wandeling per klas.  

 

Starttijden wandeling permacultuurtuin: 

• Klas 4 om 17.00 uur 

• Klas 3 om 17.15 uur 

• Klas 2 om 17.30 uur  

• Klas 1 om 17.45 uur 
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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.  
  
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.  
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Kijkje in de klas… 
Juf Quirine, kleuterklas 
 
Herfst, herfst wat heb je te koop? 
Honderdduizend kastanjes op een hoop! 
 
In de kleuterklassen halen we graag naar binnen wat erbuiten 
te zien en te vinden is. Zo staan er manden bij de klassendeur 
voor alle herfstschatten die de kinderen vinden. Ze worden 
gevuld met eikeltjes, beukennootjes, hazelnoten, kastanjes, 
dennenappels, walnoten, bladeren… We bekijken alles en 
stallen de mooiste uit op de seizoenentafel.  
 
Dit jaar bleken de kastanjes erg in trek te zijn: we kregen 
zakken vol! Zo vol, dat we de manden vervingen door de grote 
kruiwagen in de klas. We deden de helft in een grote mand en 
brachten die naar juf Eva van klas 4: hoeveel kastanjes zitten 
erin juf? Nou, dat waren er 474!  
Maar ook in de klas keken we hoeveel kastanjes er waren. Zou 
er wel een slinger van de ene muur naar de andere muur kunnen? Ja hoor! En nog tot de helft terug!  
En als er dan eersteklassers op bezoek komen en klagen dat ze graag willen schrijven: boden de 
kastanjes daar ook een goede mogelijkheid toe! 
 
We raspen de kastanjes tot kastanje thee in de huisjes, we maken er prachtige spinnenwebben van en 
we boren er gaten in met de handboor voor een kastanjeketting.  

 
Nu zag juf laatst bij de Wandeltuin een eekhoorntje, dus 
vullen we elke keer als we gaan wandelen onze zakken 
met kastanjes. Bij de Wandeltuin zijn hoge bomen, daar 
zijn we stil en gooien de kastanjes zo ver mogelijk zodat de 
eekhoorntjes en andere diertjes niet zo hard hoeven te 
zoeken naar de wintervoorraad.  
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Een kijkje in klas 4 van juf Eva 
 
De herfstvakantie ligt inmiddels al ver achter ons en we zijn weer 
hard aan het werk. Op dit moment hebben we taalperiode. De 
periodetijd aan het begin van de dag is gevuld met het aanbieden 
van nieuwe spellingsregels, creatieve schrijfopdrachten, 
begrijpend lezen en nog veel meer.  
 
De kinderen hebben elke dag een moment in de periodetijd 
waarin ze de vrijheid hebben om de eigen fantasie en kwaliteiten 
te laten zien. Dit is ook bij uitstek het moment om te 
differentiëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schrijven van een 
brief. Het ene kind schrijft met gemak een a4’tje vol terwijl de 
ander een half uur gebruikt voor 5 zinnen. Het kind dat het fijn vindt om tekenen steekt daar veel tijd in. 
Binnen de kaders is er veel mogelijk.  
 
Natuurlijk versturen we ook echte post. Afgelopen week schreven we bijvoorbeeld een brief aan onszelf. 
Deze brieven zullen over 1 jaar thuis op de mat vallen. Wie weet zijn de opgeschreven wensen wel 
uitgekomen…  

In de taalperiodes worden ook 
spraakoefeningen gebruikt voor 
een juiste uitspraak en om goed 
te leren vertellen. Er worden 
eenvoudige spreekbeurten 
gehouden en natuurlijk 
boekbesprekingen gehouden.  

De vertelstof (De Edda) van dit 
jaar is oorspronkelijk in stafrijm 
geschreven. Door de 
beklemtoning van de (vaak) 
eerste lettergreep (‘hoort het 
verhaal van de Asen van Asgard, 

machtige Goden groot in getal’) ontstaat een krachtig 
metrum dat past bij de strijdlustige verhalen. De 
wakkerheid die nodig is om de alliteratie te 
versterken, bijvoorbeeld door met een stok in de hand 
op de grond te stampen, kanaliseert de energie van de 
wat drukkere kinderen en geeft vorm aan de 
bewegingsimpulsen. Rustigere kinderen worden juist 
geactiveerd door deze manier van reciteren. Hierbij 
gebruiken we natuurlijk onze zelf gedecoreerde 
stokken.  
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Kerstspel 

 

We zijn bezig met de repetities voor het kerstspel. Onder voorbehoud hopen we het spel voor de 

kinderen op te kunnen voeren op woensdag 22 december aan het einde van de middag. Over de exacte 

tijd zullen we nog op een later moment communiceren. 

 

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@vsdelindeboom.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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