
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di 01 feb  MR-vergadering (19.30 uur, zie bijlage voor agenda) 
Wo 02 feb   Maria Lichtmis voor alle kleuters 
Ma 21 feb  Ouderavond klas 4 
Di 22 feb  Ouderavond kleuterklassen 
Do 24 feb  Toneeluitvoering klas 1 
Ma 28 feb  Start voorjaarsvakantie 
 
 
Versoepelingen 
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat vanaf gisteren in verschillende sectoren 
versoepelingen zijn opgetreden in het coronabeleid. Dit geldt ook voor de basisscholen. In de 
praktijk betekent dit dat wij niet langer klassen naar huis hoeven te sturen bij 3 of meer 
coronagevallen in de klas. Dat is goed nieuws voor de continuïteit van het onderwijs! Daarbij 
spreek ik wel de hoop uit we die continuïteit kunnen blijven bieden wanneer er veel mensen 
ziek worden. Wij doen zoals altijd onze uiterste best om alle klassen te bemensen. Mocht dat 
echter op enig moment niet lukken dan kan het voorkomen dat er alsnog klassen thuis moeten 
blijven. 
  
Hieronder een kort overzicht van de geldende maatregelen: 

• Kinderen die geen klachten hebben, mogen naar school. Ook als zij een 
gezinslid/huisgenoot hebben met klachten of een positieve (zelf)test. Het wordt in die 
gevallen wel dringend geadviseerd die kinderen een zelftest te laten doen voordat ze 
naar school komen. Zodra er klachten ontstaan, blijf je alsnog thuis. 

• Kinderen met klachten blijven thuis (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc.). Het 
advies is om te testen. 

• Er is en blijft een dringend advies in klas 4, 5 en 6 om twee maal per week een zelftest af 
te nemen. (Met een briefje van de ouder(s) zijn zelftesten verkrijgbaar op school om 
mee naar huis te nemen). 
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Verder blijven dezelfde maatregelen binnen de school van kracht wat betreft looproutes, niet 
klas-overstijgend werken en helaas mogen ouders alleen op afspraak in school komen. 
Mocht u meer willen weten kijk dan op: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl 
 
Heeft u vragen, neem gerust contact met mij op. 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur  
 
 
Studiedag over rekenonderwijs 
Hoe kunnen we de meerwaarde van het werken met een ‘reguliere’ rekenmethode 
combineren met het typische van het vrijeschoolrekenonderwijs? Dat was een van de 
onderwerpen waarover we ons tijdens de afgelopen studiedag bogen. We werken sinds dit 
schooljaar met een nieuwe rekenmethode: Getal & Ruimte Junior. Die methode gebruiken we 
in het dagelijkse rekenonderwijs. We hebben zeer bewust en na een grondige afweging voor 
Getal & Ruimte gekozen. De methode heeft de nodige voordelen ten opzichte van de methode 
waar we in het verleden mee werkten: Rekenrijk. Zo zijn er meer ‘platte’ oefensommen en is de 
methode een stuk overzichtelijker opgebouwd. 
 
Toch is het een hele uitdaging om een dergelijke methode in te passen in het 
vrijeschoolonderwijs. Zo willen we op de vrijeschool in de vierde klas het rekenen met breuken 
introduceren. Dit vanuit de visie dat breuken passend zijn bij de ontwikkelingsfase van de 
vierdeklasser. Het kind van rond het negende en tiende jaar zet een grote innerlijke stap in zijn 
ontwikkeling. Hij maakt zich losser van zijn omgeving en ervaart zich steeds sterker als een 
onafhankelijk ‘ik’ in de wereld. Hij wordt zelfbewuster. Het leren van de breuken past daarbij: 
de vanzelfsprekende eenheid van alles wordt – letterlijk – verbroken. Zo is het rekenen met 
breuken een weerspiegeling van de innerlijke ontwikkeling die de kinderen doormaken. 
 
In de rekenmethode wordt het werken met breuken op andere momenten en eerder 
aangeleerd. Dat stelt ons voor uitdagingen. Waar gaan we uit van de methode, en op welke 
momenten laten we daar onderdelen van los? Dat bespraken we op de studiedag. De komende 
maanden gaan we het inpassen van de methode in ons vrijeschoolonderwijs verder concreet 
uitwerken. Met als doel om de kracht en de meerwaarde van alle twee tot hun recht te laten 
komen. 
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5/6 
 
 
 
  

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Kleuterklas: langzaam wordt het lichter 
“Ik hoop dat het gaat sneeuwen, alles prachtig wit” zingen de kleuters in de klas. De wintertijd 
is aangebroken. Koning winter staat op de seizoentafel en we spelen, zingen en beleven van 
alles wat bij dit seizoen hoort. 
 
Als de belletjes klingelen, weten de kleuters dat de arrenslee eraan komt. Om de beurt stappen 
we in, om vervolgens op de slee weer terug naar huis te gaan. We hebben het koud en moeder 
bakt pannenkoeken op het vuur. Als we binnen zijn, horen we een roodborstje tegen het raam 
tikken. Zo kunnen we de kinderen een beeld geven van dat wat buiten in de winter zou kunnen 
gebeuren. En dan hopen we natuurlijk dat het ook echt gaat sneeuwen! 
 
Vorige week hebben we de Driekoningentijd afgesloten, met een mooi brood in de vorm van 
een prachtig versierde kroon. Er waren drie kinderen die het geluk hadden de boon te vinden 
en die dag als laatste koning mochten zijn. 

 
Volgende week op 2 februari vieren we Maria Lichtmis: de afsluiting van de donkere tijd en het 
laatste lichtfeest. De oude kaarsresten van de kersttijd worden nieuwe kleine kaarsjes in 
walnotendopjes. Deze bootjes laten we drijven in een grote schaal met water. Het water is het 
symbool van de aardse levenskrachten. We zingen nog eens alle liedjes van de kersttijd tot aan 
Sint- Maarten. Wat een vreugde en plezier om alles nog een keer te mogen zingen. 
 
We hebben deze lichtjes niet meer nodig; het grote licht, de zon, neemt het over. Langzaam 
ontwaakt de natuur. We zien de eerste sneeuwklokjes en we zingen: “Sneeuwklokjes, 
sneeuwklokjes in de tuin en in het bos. Ze klingelen en tinkelen er vrolijk op los”. 
 
Rafaëlla van Keulen, kleuterjuf 
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Klas 3: reken daar maar op 
Na de kerstvakantie ging klas 3 verder met de rekenperiode. Er werden grafieken gemaakt van 
welk fruit er mee naar school gaat, hoeveel boterhammen er thuis gegeten zijn en hoeveel 
woordjes er in 15 seconden gelezen worden. Vanuit de echte wereld naar het abstracte, om er 
vervolgens vragen over te maken. Wat daarbij komt kijken is het rekenen met hoge getallen, 
langs de getallenlijn.  
 
Ook hebben we gemeten en gewogen om een idee te krijgen van afstand en gewicht. Ik vroeg: 
“Doe eens één stapje opzij, één stapje van 1 decimeter? En nu een stapje van 10 centimeter?” 
Een leerling reageerde: “Hee juf, dat is hetzelfde!” Ik: “Nu een stap van 1 millimeter?” Reactie: 
“Nee, laten we een stap van 1 meter maken, dat schiet op.”  
 
Het wandelen van 1 kilometer (500 meter heen en weer terug) gaf een goede indruk wat 1 
kilometer nu eigenlijk inhoudt.  We verkennen hoe 'de grote mensen' er namen aan geven en 
het omrekenen, net zoals bij het wegen. Een eerste aanzet van het metrieke stelsel! 
 
Sigrid Blokker, leerkracht klas 3 
 
 
Klas 5: periode Procenten en Decimalen 
Op dit moment hebben wij, klas 5, de periode Procenten en Decimalen. Ik vind het zelf een 
beetje saai, maar er zijn ook wel leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld kwartet (eigenlijk ‘trio’, want 
je hoeft maar drie kaarten te zoeken) of memory. Dan moet je een breuk, een procent en een 
decimaal getal bij elkaar zoeken. 
 
We zijn ook al een beetje bezig met het toneelstuk, dat ‘De kleine kapitein’ heet. Ook hebben 
we topografie over Europa. We moeten een spreekbeurt doen over een plaats in Europa (niet 
in Nederland, want dat deden we vorig jaar al). Tot slot hebben we af en toe op dinsdag 
regenboogoefeningen. Dan komt juf Lonneke en vertelt ze een stukje van een verhaal en gaan 
we naar de zaal. Dan moeten we overgooien met een bal, steeds in dezelfde route. Dan met 
twee ballen, met drie en soms zelfs met vier! Dan gaan we met een pittenzakje de route terug 
doen en daarna met een bal heen en met een pittenzakje terug, allebei tegelijk! Kortom, klas 5 
is een leuk jaar! 
 
Lena Otte, leerling klas 5 
 
 

Bijlagen: Leergeld Zutphen en Agenda MR-vergadering 


