
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vr 25 feb   Toneeluitvoering klas 1 
Ma 28 feb   Start voorjaarsvakantie 
Wo 9 + do 10 + wo 16 mrt Oudergesprekken 
Di 15 mrt   Ouderavond klas 6 
Do 17 mrt   Kangoeroewedstrijd / Ouderavond klas 5/6 
Di 22 mrt   MR-vergadering (19.30 uur) 
Do 24 mrt   Ouderavond klas 3 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Coronaregels vervallen  
Zoals bekend vervallen eind van deze week de geldende coronabeperkingen, ook op onze 
school. Daar zijn we erg blij mee. We kijken er naar uit om elkaar na de voorjaarsvakantie weer 
vaker informeel te kunnen ontmoeten: ouders onderling, maar ook leerkrachten en ouders. 
Voel u vrij om – net als voorheen – ’s middags weer eens de school in te lopen of na schooltijd 
een kijkje te nemen in de klas van uw kinderen.  
 
Met betrekking tot het halen en brengen geldt het volgende: behalve bij speciale 
gelegenheden zien we het schoolplein als de ruimte voor de kinderen en de leerkrachten. Dat 
betekent dat u ‘s ochtends op de stoep van uw kind afscheid neemt, of haar of hem in de 
fietsenstaling helpt en daar gedag zegt. Als u een mededeling voor de leerkracht heeft, geef 
dan even een briefje mee.   
 
Voor het ophalen in de middag geldt dat de ouders de kinderen op de stoep opwachten. Wilt u 
de leerkracht van uw kind even spreken, dan bent u ‘s middags uiteraard wel weer gewoon 
welkom in het gebouw. Specifiek voor de ouders van klas 1 t/m 3 geldt dat zij op dinsdag, 
woensdag en donderdag hun kinderen kunnen opwachten op het plein of in de fietsenstalling. 
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Spreek zelf af met uw kind waar u wacht. Op maandag en vrijdag kan wachten op het plein of 
in de stalling niet: de andere klassen hebben dan pauze en zijn buiten op het plein.   
 
Ouders van kleuters ontvangen een apart bericht over halen en brengen.  
 
Is uw kind ziek met corona-gerelateerde klachten, dan blijven algemene quarantaineregels 
gelden. Concreet betekent het dat uw kind thuis moet blijven als het klachten heeft. Is een van 
de gezinsleden positief getest en uw kind heeft geen klachten, dan mag het naar school. De 
quarantaine tijd is vijf dagen. 
 
We kijken er allemaal naar uit om jullie weer te ontmoeten. 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
 

Paarden met wakkere ruiters 

Wat is euritmie nu eigenlijk voor vak? En waarom wordt het op de Vrije School gegeven? 

Een goede vraag! Ik heb jarenlang euritmie-les gegeven aan bovenbouwleerlingen, daar was 

die vraag vaak aan de orde. Ik ga er in een aantal bijdragen voor het weekbericht nader op in, 

zodat voor u als ouder de zin en betekenis van dit vak wat duidelijker kunnen worden. 

 

Eerst een algemene opmaat. Elke school, ook onze onderbouw, is vooral gericht op instructie: 

de kinderen nemen informatie op die moet uitmonden in het vormen van vaardigheden zoals 

rekenen, lezen en schrijven. Op de Vrije School worden daarnaast ook veel creatieve vakken 

gegeven aan de kinderen. Hoofd, hart en handen worden aangesproken, zo wordt dat vaak 

genoemd. Dat zou de indruk kunnen wekken dat de creatieve vakken een aanvulling zijn op de 

leervakken, maar dat is niet de werkelijke reden. 

 

Met het hoofd neemt het kind indrukken op uit zijn omgeving. Instructie werkt altijd via de weg 

van het hoofd. Je zou kunnen zeggen dat het kind zich goed moet laten 'beïndrukken' door dat 

wat meester of juf vertelt, om dat wat hem verteld wordt goed op te kunnen nemen. Dat is ook 

de bedoeling, met de kanttekening dat een teveel aan instructie nadelige gevolgen kan 

hebben: kinderen worden moe, futloos en verliezen in ernstige gevallen door die overdaad hun 

belangstelling voor de wereld.  

 

Wat voor kinderen minstens zo belangrijk is als het goed op kunnen nemen van informatie is 

dat ze gezond zijn, dat ze blaken van energie. Dat zorgt ervoor dat ze de lesstof met 

belangstelling tegemoet kunnen treden. Je kunt het vergelijken met de stofwisseling: het is 
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belangrijk welke voedingsstoffen we eten, maar nog belangrijker is de kracht waarmee onze 

stofwisseling de voedingsmiddelen kan verteren, het zich eigen kan maken. 

 

Als beeld: de ruiter heeft de rust en beheersing die nodig is voor het opnemen van informatie, 

het paard heeft de energie en het enthousiasme om de wereld te leren kennen en daar zijn 

eigen draai aan te geven. Tijdens de speelpauze zien we hoeveel beweging en energie in de 

kinderen leeft (teugels los!), tijdens een dictee wordt van de kinderen verwacht dat het muisstil 

is in de klas (teugels strak!). Het kan zijn dat van de kinderen gevraagd wordt om hun paard 

buiten te laten staan wanneer ze het schoolgebouw binnengaan. De Vrije School wil juist dat de 

paarden mee naar binnen komen, maar dan wel met wakkere ruiters!  

 

Dat gegeven, dat je ruiter én paard bij de kinderen wil aanspreken, is iets dat in de 

euritmielessen sterk aan bod komt. Zo kan een oefening vragen om een snelle beweging van 

de benen (energie van het paard), maar dan wel in het ritme van de muziek (ruiter die luistert) 

en in een vormpatroon met andere kinderen (ruiter die kijkt). Daarmee is de euritmie te 

omschrijven als een prachtige manier om de energie van de kinderen te betrekken bij het 

leerproces. En dat komt hun leerhouding en hun belangstelling voor de wereld in het algemeen 

ten goede. 

 

Johannes Treuren, vakleerkracht euritmie  
 

 
Kleuterklas juffie Barbara 
  
Hoor de wind eens waaien! 
Hoei, hoei, hoei, 
Zie de takken zwaaien! 
Hoei, hoei, hoei, 
Ga niet zo te keer, 
Jij lastige meneer, 
Wij gaan toch naar buiten met dit waaierige weer! 
 
Dit liedje leerden we van juffie Enny en we hebben het dankbaar uit 
volle borst mogen zingen afgelopen week. 
 
En we zijn steeds buiten blijven spelen. Dan maar even schuilen in 
het schuurtje of twee mutsen op! Maar het gaf ook zo veel plezier! 
Lekker tegen de wind in rennen of je mee laten waaien. Of roepen 
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naar de wind die al zijn windvrienden had meegenomen. We vonden ook heel veel takken. Om 
mee te roeren of mee te bouwen. Van de mooie berkenboom naast onze school kregen we er 
zelfs zo veel takken dat we een echte bezem konden maken! 
 

Wat een feest! Want we zingen van vrouwtje 
dooi dat ze met haar bezem de sneeuw 
wegveegt. Kinderen zijn in de klas nog met 
sneeuwpopjes bezig die een bezem nodig 
heeft en we spelen van het kleine heksje die 
op haar bezem langs de zon en langs de maan 
vliegt. 
 
Wij zijn klaar voor de grote voorjaarsschoon-
maak; de bezem hoeft geen introductie meer. 

Hij heeft zichzelf aangediend.       
 

Barbara de Goede, kleuterjuf  
 

 
Regenboogles in klas 1 
Al een maand of zes zitten de kinderen van klas 1 bij elkaar in de klas. Het voelt ook echt als een 
geheel. Toch is het fijn dat er deze periode extra aandacht voor het sociale stuk mag zijn. De 
afgelopen twee weken hebben we samen hard gewerkt om vandaag en morgen het toneelstuk 
van Gelukkige Hans te kunnen laten zien. Daarnaast was onze klas aan de beurt voor de serie 
regenbooglessen, die juf Lonneke geeft in verschillende klassen. In deze lessencyclus (eens in 
de twee weken een les, tien in totaal) krijgen de kinderen elke les een stukje van het verhaal 
‘De bruiloft van Piepkuiken’ te horen. Voor en na die tijd doen we oefeningen en spelletjes 
waarbij de kinderen leren hoe we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen zich fijn voelt in 
de groep. Bij de Regenbooglessen staan vijf afspraken centraal: 
 

 We helpen elkaar 

 We zijn te vertrouwen 

 Niemand doet zielig 

 Niemand speelt de baas 

 Niemand lacht uit 
 
In de twee weken na de Regenboogles van juf Lonneke borduren we in de klas verder op deze 
les. We herhalen de spelletjes en laten regelmatig, bijvoorbeeld na het buitenspelen, de regels 
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passeren. Ook maken we een boekje waarin we de avonturen van parelwitte haan, edelblauwe 
eend, geel hennetje en het rode puttertje vastleggen. 
 
Saskia Kiekebelt, leerkracht klas 1 


