
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  
18 juni  Toneel klas 6A 
22 juni  Praktisch schoolverkeersexamen, klas 5 (Christiaan) 
22 juni  Ouderavond (online) kleuterklassen, 20.00 uur 
24 juni  Ouderavond (online) klas 1, 20.00 – 20.45 uur 

25 juni  Sint Jansfeest 
30 juni  Kennismakingsmiddag 6e klassers Bovenbouw 
2 juli  Toneel klas 6B 
6 juli  Ouderavond nieuwe 1e klas, 20.00 uur  
6 t/m 9 juli Kamp klassen 6A en 6B 
9 juli  Schoolreisje klas 2 
15 juli  Laatste schooldag voor kleuters (tot 12.45 uur) 
16 juli  Afscheidsritueel voor oudste kleuters tot 11.00 uur. Andere kleuters zijn vrij. 
16 juli  Laatste schooldag, kinderen om 11.0 uur vrij 
19 juli-27 aug Zomervakantie 
 
 
 
Eikenprocessierups 
Op het kleuterplein staan enkele eikenbomen. Vorige week zagen wij dat de 
eikenprocessierups zich er weer had genesteld. Erg lastig voor spelende kleuters. We hebben 
gelijk actie ondernomen en alles afgezet. Afgelopen zaterdag zijn de rupsen afgezogen en de 
boom behandeld. Desalniettemin zagen wij deze week nieuwe nesten en hebben wederom de 
gemeente gevraagd om actie. Inmiddels zijn ze van de gemeente reeds 4 keer geweest om te 
bestrijden. Vroegtijdige behandeling in het jaar geeft helaas vaker te zien dat de rupsen 
terugkomen.  
Gerlof van der Velde, conciërge 
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Klas 5 en Taal  
Klas 5 is druk bezig met taal. Om te weten hoe we woordsoorten  kunnen herkennen en 
benoemen heeft iedereen een eigen naslagwerk geschreven. Altijd handig om op te zoeken 
wat een voegwoord is, een voorzetsel, een bijwoord of een werkwoordelijk gezegde.  
Taal is gebonden aan regels, maar taal heeft ook vleugels.. Alles is mogelijk met taal. In de klas 
ontstaan verhalen over dieren die elkaar ontmoeten. Van sommige verhalen gaan we een 
prentenboek maken voor onze kleuters .  
Hier een voorbeeld  geschreven door Cédric van zo’n verhaal…  
Juf Joan 
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Vrijdag buitenspeeldag bij de kleuters van juffie Monique 
Het is nu een heel fijne tijd om de hele ochtend buiten te spelen met de kleuters. 
We genieten er volop van. We zijn op de buitenspeeldag ook echt de hele ochtend buiten. Als 
de kleuters in de ochtend om 8.15 uur het plein opkomen mogen de brood- en fruittrommels in 
de manden en de tassen mogen netjes naast de deur gezet worden. Om 8.25 uur gaan we in 
een lange rij al zingend van St. Jan naar het grote plein. Daar doen we alle St. Jansspelletjes als 
voorbereiding op het St. Jansfeest. Dat is echt een feestje. Daarna gaan we een parcours lopen. 
Vandaag deden we het lied: 
Daar komen wij, daar komen wij, daar komen wij allemaal aan.  
Daar komen wij, daar komen wij, daar komen wij allemaal aan. 
Doe mij maar na met je handen en je voeten,  
Doe mij maar na met je handen op je………. ( hoofd, schouders, neus, knieën) 
Met je handen op je knieën lopen is best moeilijk en het ziet er ook grappig uit. 
Daar kwamen we ineens vijf oudere meisjes tegen die een dansje aan het oefenen waren op 
het plein. Dat was heel interessant.  
We  liepen weer verder, een oudste kleuter wilde de weg wijzen. Prima, we liepen door de 
paadjes, langs de struikjes, we gingen onder de pingpongtafel door, over de banken, trappetjes 
op, trappetjes af, we moesten zelfs een stukje achteruit lopen. Zo kan je best nog een eindje 
lopen met de kleuters en hoef je niet het plein af. Dan is het tijd dat de kleuters vrij op het grote 
klimrek mogen spelen. Er wordt met palen gesleept en een hut gemaakt. Kleuters leren van 
elkaar op het klimrek en elke week zetten ze stapjes, durven ze meer. Heel mooi om te zien. 
Weer terug op het kleuterplein, mogen ze naar hartenlust spelen met water en zand. Juffie 
gaat met de kleuters zonnebloempitten zaaien op de picknicktafel. Daarna is het tijd voor het 
fruit, het brood en de thee. Juffie roept dan Jodelahiti en alle kleuters pakken hun tas en gaan 
in het kringetje zitten. Daar zingen we de liedjes en zeggen we de eetspreuk  en drinken we de 
thee en genieten van het brood en het fruit. Als de kleuters klaar zijn mogen ze alles in de tas 
stoppen en weer bij de deur zetten. 
Juffie gaat met de oudste kleuters aan de picknicktafel met speksteen werken. De kleuters zijn 
dan heel geboeid en met volle aandacht aan het werk. 
Dan is het opruimtijd, de gouden helpers staan al klaar in de schuur. Als alles opgeruimd is, 
kunnen we nog een half uur bij de schommels op het grote plein spelen. 
Opmerkingen van een kleuter: juffie, ik spaar takjes, want ik wil later tovenaar worden! 
Een jongste kleuter mag meedoen met ziekenhuisje spelen. Nee, dat wil ik niet, ik ben niet ziek! 
Juffie Monique 
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Verkeersveiligheid 
Nog enkele ouders brengen de kinderen met de auto naar school en laten de kinderen dan bij 
de in-uitgang van de school uit de auto. We hebben al vaker aandacht gevraagd voor het 
veiligheidsprobleem dat daardoor ontstaat. Als het kan sta ik als conciërge op de kruising 
Schimmelpennincklaan / Valckstraat om een en ander in goede banen te leiden. Wilt u 
alstublieft uw auto 200 meter of verder parkeren en dit niet meer doen voor de school!! 
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“Ik doe het nu voor de eerste keer”, “ ik heb haast” of de reden “ik kom van ver” of “ik moet 
nog een kind afzetten bij andere school” zijn veelvuldig de redenen die ik hoor als ik u er op 
aanspreek. Geen van deze redenen mag aanleiding zijn uw en andere kinderen in gevaar te 
brengen.  
Alstublieft,……. wilt u samen met ons meewerken de veiligheid van uw kind te waarborgen? 
Gerlof van der Velde, conciërge 
 
Jeugdtheater ZJUUST speelt de Rode Prinses 
Kom naar dit komische spektakelstuk, voor jong en oud, gespeeld door 26 spelers! 
Hanzehof, vrijdag 2 juli 17.30 uur en 19.30 uur. 
Toegang: t/m 14 jaar: 8,50€ en volwassenen 10€. 
Reserveren is echt nodig in verband met de beperkte plaatsen. 
reserveren@zjuust.nl of 06-14433788 
Vanuit onze school spelen drie leerlingen mee: Parker Bergman (klas 6B), Karlijn Boon (klas 6A) 
en Elynn Ahuluheluw (klas 5). 
 
Bericht van het Internationaal Hulpfonds (IHF)  
Het IHF ondersteunt al ruim 42 jaar materieel en financieel Vrijeschool initiatieven in het 
buitenland. Door de Covid 19 situatie is onderwijs daar vaak amper mogelijk en zijn bijna al deze 
scholen in grote nood. Hulp vanuit onze relatief comfortabele positie in Nederland is dringend 
gewenst. Wij doen een beroep op u, als Vrijeschool ouder of -medewerker, om het IHF met uw 
donatie te willen ondersteunen. Binnen uw school een actie op touw zetten? Nog mooier, wij 
helpen u graag! 
Neem een kijkje op de website, bij voorbeeld in de rOndbrief, en stel uw donatie, hoe klein ook, 
niet uit. Het IHF heeft de ANBI status, dus uw giften zijn binnen grenzen aftrekbaar voor de 
belasting. 
Kijk op onze website: www.internationaalhulpfonds.nl    
mail:  info@internationaalhulpfonds.nl 
Namens het IHF en de ondersteunde Vrijescholen willen we u hartelijk danken voor uw 
medewerking! 
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