
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 21 april   Kleuterouderavond 
Ma 25 april  Start meivakantie (2 weken vrij) 
Ma 9 - Di 10 mei Studiereis naar Goetheanum, kinderen vrij 
Do 17 mei  GMR (20.00 uur) 
Za 21 mei  Lentemarkt 
Ma 23 mei  Klassenouderoverleg (8.30 uur) 
Di 24 mei  MR-vergadering (19.30 uur) 
Wo 25 mei  Toneeluitvoering klas 3 
Do 26 en vr 27 mei Hemelvaartsweekend 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 

Koos van Riezen nieuwe bestuurder VSNON 
Al geruime tijd is bekend dat Frans Ebskamp, bestuurder, na de zomer afscheid neemt van onze 
stichting. Hij gaat genieten van een welverdiend pensioen, na zovele jaren te hebben gewijd 
aan het vrijeschoolonderwijs binnen en buiten Nederland. Wij danken Frans voor zijn tomeloze 
inzet hiervoor. 

Het doet ons deugd een waardige opvolger te hebben gevonden in 
de persoon van Koos van Riezen. In Koos vonden wij een ervaren 
onderwijsprofessional op bestuursniveau met een breed scala aan 
ervaringen en competenties. Van leraar in het basis- en voortgezet 
onderwijs, tot onderwijsadviseur, directeur, inspecteur en 
directeurbestuurder. Een man met een visie, een verbinder en een 
wil om anderen te coachen in hun ontwikkeling. Koos stelt zich op 
een later moment verder aan jullie voor en na de zomer ontstaat 
ongetwijfeld verdere gelegenheid voor ontmoeting. Koos start zijn 

werkzaamheden op 22 augustus 2022. Frans zorgt voor een warme overdracht in de laatste 
twee weken van augustus. 
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In de sollicitatieprocedure hebben de benoemingsadviescommissie en de GMR’en een positief 
advies uitgebracht over zijn benoeming. Ik wil alle betrokkenen bedanken voor ieders inzet in 
deze wervingsprocedure. 
 
Hierbij feliciteer ik Koos van Riezen van harte met zijn benoeming. Wij zien de onderlinge 
samenwerking met vertrouwen tegemoet. Wij heten Koos alvast hartelijk welkom en wensen 
hem een prettige start bij VSNON. 
 
Tot slot delen wij de slotalinea van de sollicitatiebrief van Koos met jullie. Dit geeft samengevat 
goed weer wat Koos voor onze vrijescholen wil gaan betekenen.  
 

 
 
John Stadens, Voorzitter Raad van Toezicht 

 

Kleuterouderavond 

Vanavond is de kleuterouderavond met Jaques Meulman. Vanaf 19:45u is er inloop met koffie 

en thee. Om 20:00u starten we. Graag tot vanavond! 

De kleuterjuffen en -meester 

 

 

Schilderingen 
Op de bovenste verdieping is een raampartij waardoor je zicht hebt op het dak van de grote 
zaal. Niet een echt mooi uitzicht. Linde Leijh (moeder van Anna klas 3 en Julia klas 5&6) 
heeft op deze ramen prachtige schilderingen  gemaakt: een krentenboom die de vier seizoenen 
doorloopt.  
Daarnaast heeft ze ook bloemenslingers geschilderd op muren van de toiletten bij klas 4 en 5 
en beneden bij klas 3. 
Wij zijn hier erg blij mee. Dank je wel Linde! 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur. 
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Lentemarkt 

Het begint al te borrelen! Zakken kleding en cadeautjes voor in de grabbeljurk komen al binnen. 

Morgen krijgen alle kinderen een poster mee. Wil je die voor het raam hangen of op een andere 

plek in de stad? We hopen zo veel publiek te trekken op onze lentemarkt.  

 

We zijn nog op zoek naar standhouders die op onze lentemarkt willen staan. Weet je iemand? 

Graag melden bij Timo Salman  t.salman@vrijeschoolzutphen.nl  

                                                          
Er zijn nog wel wat taken te vergeven. Wil je dus helpen, geef je dan alsjeblieft op. We zijn 

bijvoorbeeld nog op zoek naar mensen die van tevoren willen opbouwen en/of naderhand 

opruimen en schoonmaken. En ja, ook dat kan gezellig zijn! 

Onze commissie bestaat nog steeds alleen uit leerkrachten. Ouders zijn dus nog van harte 

welkom! Opgeven voor taken of als commissielid kan via: Y.vruggink@vrijeschoolzutphen.nl. 

 

Fijne vakantie voor iedereen!  En daarna kunnen er nog volop kleding en grabbeljurk-cadeautjes 

ingeleverd worden hoor. :-) 

Barbara de Goede, Yvonne Vruggink en Petra van de Velde 

 
Voetbaltoernooi  
De kinderen van klas 5-6 en 6 deden deze week mee aan het Zutphense schoolvoetbaltoernooi. 
Het was een intensieve en zonnige dag, met voor de deelnemers de ene wedstrijd na de 
andere. De meisjes-teams van beide klassen zetten hun beste beentje voor en zouden een 
mooie prijs voor hun inzet hebben verdiend. Dat gold ook voor het jongensteam van klas 6: ook 
dat blaakte van inzet en passie. Maar uiteindelijk ging – volledig verdiend – maar één team met 
een echte prijs naar huis: het jongensteam van klas 5-6 boekte met een bronzen plak en  
bijbehorende beker een schitterend resultaat. Mannen: goed gedaan! De school is trots op 
jullie. 
Leerkrachten klas 5 t/m 6 
 

mailto:t.salman@vrijeschoolzutphen.nl
mailto:Y.vruggink@vrijeschoolzutphen.nl
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Berichtje uit de kleuterklassen van juf Monique en juf Barbara 
In de kleuterklassen vertel ik enkele weken achter elkaar hetzelfde verhaal. Dit keer was het ‘t 
verhaal van vos Krabbelpoot. Vos Krabbelpoot woont in zijn hol dichtbij een verlaten kasteel 
waar familie beer woont. Vader beer, moeder beer en kindje beer. Vos Krabbelpoot zou ook 
wel in zo’ n mooi ‘huis’ willen wonen en zegt in zichzelf: “Volgens mij is het van binnen nog 
mooier dan van buiten.” Op een dag, als familie beer op berenspeurtocht is, sluipt Krabbelpoot 
het kasteel binnen. In de grote zaal neemt hij plaats op de stoelen van de beren en eet uit hun 
schotels. Vervolgens komt hij in de slaapkamer terecht en valt hij in slaap in het bedje van 
kindje beer. Al slapend wordt hij daar door de beren aangetroffen. Vader beer vindt het echt 
nodig om Krabbelpoot te straffen, omdat hij anders vast en zeker een keer terugkomt. Hij 
wordt het raam uitgegooid en valt midden tussen de doornstruiken. Ik eindig het verhaal met 
de woorden: “Vos Krabbelpoot is nooit meer teruggekeerd naar het kasteel!” 
 
De eerste keer dat ik het verhaal vertelde, zei één van de kinderen heel ernstig: “Dat begrijp 
ik!” Toen ik het verhaal de week daarop weer vertelde klonken aan het einde uit zes monden  
heel ernstig de woorden: “Dat begrijp Ik!” 
 
Heerlijk toch, dan geniet je als kleutermeester volop en ben je al benieuwd uit hoeveel monden 
deze woorden de volgende keer zullen klinken!   
Timo Salman, kleutermeester  
 
PS Beste ouders, je kunt altijd nog nadenken over een carrièreswitch. In elk geval kun je bij mij 
terecht voor een kopie van het verhaal van vos Krabbelpoot. 
 
 
Cursus euritmie en iets over de lessen kleutereuritmie 
In voorgaande nieuwsbrieven heeft u in vier delen kunnen lezen over de euritmie in het 
algemeen en iets meer in detail over de lessen voor de onderbouwleerlingen. En ook dat er per 
10 mei een cursus van start gaat: 1 avond over de kleutereuritmie, 6 avonden over elke klas van 
de onderbouw. U kunt zich voor die cursus als geheel (€50,-) of voor één of meer losse 
avonden (€10,- per avond) aanmelden bij mij: susannahvanasch@gmail.com.  
  
Sinds oktober 2020 mag ik dit mooie vak verzorgen op onze school. Wat begon als een soort 
grapje toen ik in de nieuwsbrief las dat de kleuters helaas geen euritmie zouden krijgen omdat 
er geen docent voor was gevonden (“Misschien moet ik het zelf maar gaan doen”, zei ik tegen 
Margaret, de pianiste van onze school), bleek de aanzet te zijn voor een totale omslag in mijn 
leven. Ik was , na onze verhuizing uit Amsterdam het jaar daarvoor, van plan om thuis moeder 
te zijn. Nu, anderhalf jaar later, geef ik kleutereuritmie op vier scholen: ik doe het leukste werk 
ooit en wel met 12 klassen per week.  
 

mailto:susannahvanasch@gmail.com
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Ik wilde als kind al heel graag dansen en bewegen, maar ontdekte door mijn vooropleiding voor 
de dansacademie dat dans wordt beoordeeld op de buitenkant: het gaat om het fysieke lijf en 
de technische mogelijkheden daarvan. Maar dat was voor mij niet de reden om te willen 
bewegen. Ik werd er gelukkig van, ik wilde mijzelf uitdrukken, ik genoot van beweging en kon 
mijn lijf en hoe dat eruit zag juist vergeten door de dans. Die beperking was er niet in de 
euritmie. En dat maakte dat ik naar de euritmieacademie ging en daar een jaar met veel plezier 
studeerde. Daarna maakte ik de overstap naar hogeschool Helicon (nu de vrijeschoolpabo) en 
werd klassenleerkracht met specialisatie voor kleuters. 
 
Als leerling (vrijeschool-onderbouw in Assen en bovenbouw in Nijmegen) maakte ik mee dat 
euritmie een ‘moeilijk vak’, was, om het netjes uit te drukken. De lessen stonden bol van de 
terechtwijzingen en gedoe tussen docent en leerlingen. Hoe anders waren de lessen die ik 
meemaakte toen ik in Amsterdam klassenleerkracht werd op de Geert Groote School. Jiri 
Brummans (hij overleed recent, op 11 dec ’21) verzorgde er de euritmielessen en het vak was zó 
geliefd dat de kinderen voor een les riepen: “YES! We hebben euritmie!” Zowel voor de 
kleuters als voor de onderbouw gold dat enthousiasme. En als leerkracht voelde ik de 
bevlogenheid van een collega die enerzijds wist wat hij deed en anderzijds constant 
nieuwsgierig en zoekende bleef naar wat nu het beste werkte.  
 
Toen mij dus gevraagd werd of ik inderdaad de kleuters les wilde gaan geven, heb ik Jiri gebeld 
en hem gevraagd of ik zijn materiaal mocht gebruiken. Tot mijn vreugde mocht dat en bood hij 
me zelfs aan om bij ieder nieuw verhaal te helpen om het snel te leren. Ik ging op bezoek in 
Amsterdam en daarna belden we iedere maand om het volgende verhaal in mijn repertoire te 
krijgen. En telkens weer voelde het als een gouden greep. De kleuters en de juffen, de pianiste 
en ikzelf: we smulden steeds weer van het nieuwe verhaal. Het is heerlijk om de kinderen 
zingend op te halen uit hun lokaal, in een lange rij, hand in hand naar de zaal te lopen, en dan 
samen het verhaal te beleven. De eerste keer aftastend, nieuwsgierig, open. De tweede keer al 
met wat meer herkenning, de derde keer klinken er al stemmen die met me meezingen en wat 
teksten meespreken, de vierde keer worden die stemmen steviger, trekken anderen met zich 
mee. En dan kennen we het en genieten nog eens met volle teugen van het mooie verhaal, 
spelen we met de grapjes, kunnen we iets verfijnen, spelen met dynamiek en stembuigingen.  
 
Door het schooljaar heen is een vast repertoire ontstaan dat we dus elk jaar terugzien. Het zal 
zich nog wel ontwikkelen en wellicht veranderen, maar voor nu heb ik acht mooie verhalen: 
Een pannenkoek voor Floris, De drie biggetjes, het Koekemannetje, Olle’s skitocht, Vrouw 
Holle, Roodkapje, Het zandmannetje en Pelle’s nieuwe kleren. Komende zondag leer ik nog een 
nieuw verhaal van Lara Brummans (Jiri’s weduwe, ook een begenadigd euritmiste. Zij neemt 
het opleidingswerk dat Jiri gestart is van hem over). Dan kunnen we Repelsteeltje aan de lijst 
toevoegen. Elk verhaal doe ik vier tot zes keer met een klas; afhankelijk van hoe de vakanties 
vallen. 
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Op dinsdagavond 10 mei om 20.00 uur neem ik u graag mee in de beleving die de kleuters elke 
week meemaken. We gaan door het verhaal heen zoals zij doen en bekijken daarna welke 
elementen deze les nou zo bijzonder maken, wat de kinderen er spelenderwijs van leren en 
ontwikkelen. Daarna sluit ik de avond af met een paar oefeningen voor volwassenen, om te 
ervaren hoe deze elementen voor ons terugkeren in oefeningen op ons eigen niveau.  
 
Heel graag tot dan! 
 
Susannah van Asch-Yasuda, vakleerkracht kleutereuritmie 
 
 
 


