
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 17 jan  Klassenouderoverleg 8.45 uur (online) 
Wo 19 jan  Studiedag, kinderen vrij 
Di 25 jan  MR-vergadering (19.30 uur) 
Di 1 feb   Maria Lichtmis kleuters Enny 
Wo 2 feb   Maria Lichtmis kleuters Barbara en Monique 
 
 
 
Driekoningen 
Juf Rozemarijn vertelde de kinderen van klas 1 dat ze die ochtend het driekoningenspel 
mochten zien. Een van de kinderen keek de hal in en zei enthousiast dat hij al één van de 
koningen zag. De klas kwam onmiddellijk in beweging om een glimp van hem op te vangen. 
"Nee, het is alleen zijn hulpje" zei een klasgenoot een tikkeltje teleurgesteld. Het bleek een 
monteur in een rood vest te zijn...  
 

Gelukkig konden de 
kinderen niet veel later 
genieten van de echte 
koningen, hun pages en 
natuurlijk Jozef, Maria en de 
engel.  
 
Saskia Kiekebelt,  
leerkracht klas 1 
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Meetkunde in klas 5-6 
“Dit is echt de allerleukste periode ooit!”, riep Lotte toen we in december een paar dagen onderweg 
waren met de periode meetkunde in klas 5-6. Gelukkig gaan we, vanwege de sluiting van de school eind 
van het jaar, ook na de kerstvakantie nog even door met het construeren van meetkundige figuren.  

Zesbloem  Twaalfbloem Keizerskroon 

 
In het leerplan van de vrijeschool maakt vormtekenen in de zesde klas langzamerhand plaats voor 
meetkunde. Bij vormtekenen gaat het om het beleven en doorvoelen van vormen en kleuren, maar bij 
meetkunde komt het aan op weten en precies construeren. Dat past bij de zesdeklasser. Op weg naar 
de puberteit worden de kinderen steeds kritischer. Ze willen weten hoe het nou eigenlijk precies zit. En 
dat is waar het om draait bij meetkunde. Het gaat om construeren van vormen zoals een zes- en 
twaalfbloem en de keizerskroon.  
 
Een heerlijke periode waarin de kinderen (en juf en meester) hun hart kunnen ophalen. 
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5-6 
 
 
 
Kleuterklas juffie Barbara  
 

Drie Koningen, drie Koningen, geef mij een nieuwe 

hoed, hoed, hoed…  

Want mijn oude is versleten, 

En mijn moeder die mag het niet weten, 

En mijn vader is niet thuis, 

Piep zei de muis al in het zomerhuis! 

  

Wat een raar liedje eigenlijk? Nou, eigenlijk niet! Het is 

een koningsliedje waarin het nieuwe jaar wordt 

bezongen. 
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Onder welke hoed maken we ons in 2022 kenbaar? Het is zeker een 

nieuwe! Op een goed moment is de oude hoed versleten. Dan krijgen 

we onze nieuwe voornemens. De hele wereld hoeft die niet te weten; 

dat voelt te kwetsbaar. Bij mijn aardse voornemens is Godvader niet 

thuis. Want we zijn vrij in onze keuzes; heel fijn! ‘Piep’ zei de muis; in 

kleine momentjes kun je het voelen! Dagen lengen. De zomer komt 

echt weer. Wat bemoedigend! 

  

Buiten zingen we de nieuwjaarsliedjes. Binnen, tijdens het 

driekoningenspel, de driekoningenliedjes. Zo warm en beweeglijk als 

het kerstspelletje werd gespeeld vóór de kerstvakantie, zo statig en 

oprecht voelt het driekoningenspelletje nu met de kleuters. Mooi om 

te zien dat de kinderen deze gevoelens zo kunnen doorleven. En aan 

het eind eten we heerlijk nog een pepernootje omdat juffie nog een 

enorme doos over had na 5 december      . Gezellig is het in de klas. 

  

Barbara de Goede, kleuterjuf  

 

 

 

 


