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AGENDA  
Zaterdag 25 december t/m kerstvakantie 
Zondag 9 januari   
Woensdag 12 januari   koffieochtend    8.30 uur – 9.30 uur 
    met schoolleiding 
Vrijdag 14 januari  Driekoningen  
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Of hoe dat heet  

  
Gelukkig dat  

het licht bestaat  
  

en dat het met  
me doet en praat  

  
en dat ik weet  

dat ik er ver vandaan  
  

kom, van het licht  
of hoe dat heet.  

  
Hans Andreus, Uit: Holte van licht 

 
 

Nooit was de behoefte aan licht zo groot als in deze ingewikkelde tijd, waarbij wat verbonden leek, 
plots uit z’n verband raakt. Een niet al te hard licht. Maar een licht dat zacht en warm verschillen 
zichtbaar maakt, maar ook kan omhullen. Opdat we in gezamenlijkheid onze kleurrijke vleugels 
kunnen uitstrekken om een schitterend nieuwjaar tegemoet te vliegen. 
 
Vóór de lange Kerstvakantie van de kinderen wil ik jullie nogmaals danken voor alle begrip, 
flexibiliteit en medewerking in deze tijd. Ik ben trots op de school en op jullie, op hoe we ons 
staande houden, de verbinding blijven zoeken en vooral hoe we voor de kinderen een fijne goede 
plek zijn om ons mooie onderwijs vorm te geven. 
 
Namens het team Kleverpark wens ik jullie een mooie kersttijd en een veerkrachtig, gezond en 
schitterend nieuwjaar.  
 
Lia 
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Een overdenking 

 

Toekomst - Toekomst is dat wat je toekomt. Wat komt ons toe? De toekomst is ongewis, zeker in deze 
tijden. In de tijd tussen Advent, Sinterklaas en Kerst worden juist extra vragen gesteld bij onze 
toekomst. Is de toekomst nog houdbaar? Is de toekomst maakbaar? Hebben we nog vat op de 
toekomst? Welk perspectief is er voor ons, in het onderwijs, voor onze leerlingen, voor mensen die 
werken in het onderwijs? 

Iets in mij zegt me dat we de afgelopen jaren anders tegen de wereld aan zijn gaan kijken. We zijn nu 
meer gepolariseerd in ‘zij en wij’ en we komen veel onmacht tegen. Helaas. Gelukkig worden we 
langzaam wakker geschud en geven wij toe dat er écht iets substantieels in onze levenshouding zal 
moeten veranderen. Dat er meer is dan alleen maar economie. En dat economie zich meer zal moeten 
gaan richten op bescherming en dus duurzaamheid van onze aarde.  

De ander - Ook al wil je het niet, de toekomst is er altijd, hij komt er toch wel. Je kunt je omdraaien, of 
iets anders gaan doen, maar hij is er, hij is er altijd. Kijk maar naar het nieuws, of lees de krant, luister 
naar een podcast, kijk op Instagram, of luister naar wat iemand anders jou vertelt. Je medemens, die 
voor, naast, of achter je staat. De buurman of buurvrouw in de straat. In de medemens, die je ontmoet 
en die je vragend aankijkt. En die je misschien wel aanspreekt met een vraagteken, naast de vele 
uitroeptekens die wij elke dag ervaren bij medemensen, die ‘echt helemaal zeker weten dat’, die 
demonstreren voor of tegen... 

Staan we daar voor open? Voor die ander die eerst een vraag stelt, en die nog niet eens meteen een 
antwoord verlangt of daarop wacht? Dat dit in onze moderne tijd niet altijd meevalt, kun je ook 
teruglezen in het werk van de Joodse filosoof Emanuel Levinas (1906-1998), waar hij schrijft: ‘Doordat 
het westerse denken zó vastzit in de ratio van het ik, wordt dat allesoverheersend en raakt de ander 
daarin snel vergeten.’ Een mooi citaat. En misschien is het zo dat in die vragende mens, de Ander, ook 
wel het goddelijke verschijnt. 

En om met een ander mooi citaat te eindigen: ‘Misschien is er geen gevoel, dat groter geluk geeft, dan 
dat men voor de andere mensen iets kan betekenen.’ (Dietrich Bonhoeffer)  

 
Ik geef toe, een hoge verwachting en soms komt deze uitspraak ons misschien niet zo goed uit, maar 
toch, juist in deze tijd is het goed om onze idealen en ambities, ook al lijken ze oud en versleten, weer 
aandacht te geven. Zo denken we onszelf naar Kerst toe.  
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Nieuwe maatregelen? 
 
De landelijke maatregelen duren tot 14 januari aanstaande en voor de scholen staat 10 januari 
vooralsnog als datum om te heropenen.  
Het uitgangspunt om de scholen open te houden is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Aangezien 
niemand kan overzien hoe het verder zal gaan, zal er rond 3 januari opnieuw gekeken worden of een 
heropening op 10 januari ook daadwerkelijk mogelijk is.   
Hierover zal op of kort na 3 januari informatie gegeven worden. Het is in ieder geval goed om rekening 
te houden met verschillende scenario’s. Zowel scenario’s over heropening, maar ook scenario’s over 
afstandsonderwijs. 
 
Vandaag hebben we gewerkt aan het plan voor afstandsonderwijs vanaf 10 januari in combinatie met 
noodopvang. Mocht de school langer gesloten blijven en we moeten overgaan tot het verzorgen van 
thuisonderwijs, zal ik jullie op 7 januari op de hoogte brengen hoe we dat gaan vormgeven.   
 

Waar we dachten de goede kant op te gaan, lijkt het daarentegen alsof de film opnieuw wordt 
afgespeeld en het onzeker is hoe het einde daarvan eruit gaat zien. 
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In deze nieuwsbrief vinden jullie een uitgebreid verslag over de decembermaand in de kleuterklas.  
We hebben er als team voor gekozen elke maand een bijdrage uit een klas in de nieuwsbrief te 
plaatsen in plaats van het op te sparen voor het Vonkje en dat per kwartaal te verspreiden.  
Veel leesplezier met de belevenissen vanuit, ditmaal de kleuterklas. 
 
 
Sint, Advent en kerst in de kleuterklas. 
 

 
 
In de kleuterklas genieten we volop van deze tijd. Een tijd vol van verwondering en verwachting. In de 
weken voorafgaand aan 5 december groeit de spanning van verwachting. Dat is te zien aan de 
kinderen. Ze zijn druk en Pieterig. Ze spelen graag voor Sint en Piet. Het Sinterklaasboek wordt 
volgekrabbeld met tekens en echte letters soms ook namen van de kinderen zelf. 
In de klas wordt hard gewerkt aan grote stoomboten met vrolijke vlaggetjes. De oudste  
kleuters prikvilten een kussentje met prachtige zachte wol en vrolijk heldere kleuren. 
Wat een fijn werkje. Sommigen kunnen er geen genoeg van krijgen en voor anderen is het een zwaar 
werkje waar je erg moe van kunt worden. 
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Het deeg wordt gerold, heerlijke kruidige bolletjes worden er gemaakt en gebakken en de klas wordt 
gehuld in een pepernoten geur! 
Als de kinderen naar buiten gaan worden de pepernootjes verdeeld. Eerst eens raden hoeveel zou 
iedereen er kunnen krijgen? Dat is lastig raden maar de hulpjes zorgen ervoor dat iedereen er 
evenveel krijgt. Mmmmm lekker hoor! 
De kleuters maken Pieten mutsen waarop juf met prachtige letters hun naam in het goud opschrijft. 
Handig voor de Sint als hij straks de klas komt bezoeken en natuurlijk krijgt Sinterklaas een boek met 
de allermooiste tekeningen aangeboden. 
 

 
Wat een heerlijk feest! 
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En midden in het feest van Sinterklaas begint de adventstijd. Een tijd van stil worden zodat je het 
wonder van kerst kunt aanschouwen. Advent betekent letterlijk dat wat komt. De adventstijd gaat 
vooraf aan de komst van het licht op aarde, dat we met kerst vieren. Advent is een tijd van hoopvolle 
verwachting, stilte na de stormen van de herfst. 
De adventstijd begint vier zondagen voor kerstmis. 
 
In de eerste adventsweek is ook Sinterklaas nog duidelijk aanwezig in de klas. Wel heeft hij op de 
seizoen tafel plaats gemaakt voor de advents spiraal van prachtige mineralen die op een mooi blauw 
kleed liggen. De kleur rood is nu vervangen voor blauw. 
Het is mooi hoe de kinderen in hun spel Sinterklaas en Pieten verbinden met Maria, Jozef en de engel. 
Als vanzelfsprekend komt Piet een bezoekje brengen in de stal. 
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De adventstijd begint met een adventstuintje op de eerste advent. 
Om half negen komen de kleuters in een schemerdonkere klas binnen. Op de grond liggen 
klimoptakken in de vorm van een spiraal, in het midden brandt het licht in de vorm van een grote 
kaars en zit de engel die het lichtje aan de kinderen zal geven. Zachtjes klinkt muziek en een voor een 
loopt iedere kleuter met een kaarsje de donkere tuin in en ontsteekt zijn lichtje aan het grote licht en 
zet het in de tuin. De weg naar buiten wordt letterlijk verlicht en in de klas wordt het steeds lichter. Als 
alle kaarsjes branden zitten we stil in de kring en smullen van een heerlijk sterren koekje. 
 
In de adventstijd is alles in de klas gericht op de voorbereiding voor het kerstfeest. Iedere maandag 
wordt er een nieuwe kaars aangestoken totdat op de laatste zondag voor kerst alle vier de kaarsen 
branden. De seizoen tafel wordt elke week aangevuld. De eerste week alleen stenen, de tweede week 
komt er een plantje, de derde week de dieren en tenslotte de mensen. (Maria Jozef en de herders.) 
 
We volgen de sterengelen op de ladder die het kerstkindje elke dag een trede lager laten komen zodat 
het kindje met kerst in de armen van Maria terecht kan komen. 
Maria en Jozef zijn ook onderweg. Ieder dag iets dichter bij de stal op de seizoen tafel. 
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In de klas hebben de kleuters hard gewerkt aan hun eigen kerststalletjes. 
De jongste kinderen maakten van een harten doosje een prachtig klein kerststalletje. De oudste 
kleuters maakten een kerststalletje op een houten schijf met een muurtje van stokjes waaromheen zij 
een stalletje weefden. Een moeilijk maar ook leuk werkje. Maria, Jozef, De engel, het kribje met het 
kindje, een schaapje, een boompje en een mooie steen maakten alle stalletjes compleet. Fijn om te 
zien hoe blij de kleuters met hun eigen stalletje zijn! 
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“……….Indopen,………uithalen eventjes wachten. Indopen uithalen drup, drup, drup. 
 
In de keuken pruttelt elke dag de grote pan met water en daarin een extra pannetje vol met gesmolten 
was. 
Elke dag trekken we zelf onze eigen kaarsjes. Eerst zijn ze nog heel dun, maar elke dag worden ze een 
beetje dikker en dikker. 
Iedere dag dopen we ons kaarsje terwijl we zingen. 
Dit mooie dikke kaarsje krijgen de  
kinderen op de dag voor de kerstvakantie mee naar huis om hun eigen lichtje met kerst thuis te 
kunnen laten branden. 
 
Elke ochtend spelen we het kerstspelletje met alle kinderen in de klas. Iedereen krijgt een rol. Elke dag 
mogen de kinderen iemand anders uit het spel zijn. Maria, Jozef, Engel, Os, Ezel, waard, herder of 
schaap. Wat zijn ze gretig dit jaar. Iedereen speelt en zingt mee. 
Zo mooi om dit elke ochtend met de kinderen te mogen beleven. 
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Op de laatste dag voor de kerstvakantie vieren we het kerstfeest in de klas. Dit jaar een week eerder 
dan eigenlijk de bedoeling was. Gelukkig hebben we er een mooie afsluiting van kunnen maken. De 
kerstboom met zijn lichtjes en witte en rode roosjes en kerstkransjes staat in de klas. De tafels zijn 
gedekt met onze feestkleden en versierd met onze zelfgemaakte stalletjes. We spelen en knutselen op 
het rode kleed. Aan de bankjes kunnen kleurplaten gemaakt worden en iedereen die wil kan een kaars 
versieren met gekleurde bijenwas. 
De kaarsjes branden, het kerstspel wordt gespeeld, de juf vertelt een kerstverhaal en we smullen aan 
de feestelijke tafel van kerstbrood door de ouders gebakken.  
Wat een feest! 
 
Een fijne kerstvakantie gewenst! 
Nienke 
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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 
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