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Agenda
9 nov
20 nov
22 nov
3 dec
5 dec
12 dec

Sint Maarten, klassen 3 t/m 6 school tot 14.45 uur, combiklas 4/5 vrij om 12.30 uur
Werkavond kleuters
Informatie-avond VO klas 6
Eerste advent
Sinterklaas
Studiedag, kinderen vrij

Inspectiebezoek
Vandaag ontvingen wij de onderwijsinspectie. Onze huidige inspecteur en haar opvolgster kwamen
samen met een inspecteur van het voortgezet onderwijs. Deze laatste is geïnteresseerd in wat er aan
de vrijeschoolbovenbouw vooraf gaat.
Later deze maand bezoeken de inspecteurs ook de Berkelschool en onze bovenbouw en die van
Groningen. En zullen er separate gesprekken plaatsvinden met bestuurder, controller, Raad van
Toezicht en GMR.
Naast het kennismaken met de vrije school betreft het hier een verificatie-onderzoek. Doen wij wat wij
op papier zeggen dat wij doen? In alle klassen werd een half uur geobserveerd. Er was een presentatie
in de zaal van een stukje toneel, van een euritmie-oefening, muziek en van een paar kinderen uit onze
projectgroep hoogbegaafdheid.
De inspecteurs hadden een gesprek met een aantal leraren. Ook was er een gesprek met oudleerlingen die nu op de bovenbouw zitten, met onze veiligheidscoördinator en met onze intern
begeleiders en directeur.
De dag wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de inspecteurs hun bevindingen voorleggen aan
het voltallige college. Hierover meer in het volgende weekbericht.
De inspectie heeft een nieuw beleid. Inspecteurs stellen zich eerder op als begeleiders, als tipgevers en
brengers van goede raad. En passant wordt uiteraard gekeken of de kwaliteit van het onderwijs van
voldoende niveau is.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Sint Maarten
In de novembertijd neemt het uiterlijke licht snel af. Het wordt verrassend sneller donker en de natte
kille tijd vol met wind en vallend blad breekt aan.
Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. 11 november is de sterfdag van Sint
Maarten en valt precies tussen Sint Michael (29 september) en Eerste Kerstnacht (24 december) in. 11
November is het begin van de lichtperiode tot Maria Lichtmis (2 februari) en omspant precies het
kerstfeest. Een prachtig ritme! Vanuit St Michael, de strijd, brengen we een offer, leveren we een stuk
van onszelf in
(St Maarten) en scheppen we ruimte voor het grote geschenk van Kerstmis.
Maarten (Latijn: Martinus, 316 - 397) was een aanvoerder in het Romeinse leger. Sint Maarten werd
reeds sedert de 5de eeuw vereerd. Wat wij van Sint Maarten weten is, dat hij leefde van ca. 316 tot ca.
400 en dat hij bisschop was van Tours in het rijk der Franken. Zijn vader was officier in het Romeinse
leger.
“Het. was in de zeer strenge winter van het jaar 332. Martinus was l6 jaar oud, nog soldaat, maar wel
catechumeen, dat wil zeggen leerling in het christelijke geloof, maar nog niet gedoopt. Hij reed met een
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troep Romeinse soldaten naar de stad Amiens. Zij reden in draf, want zij wilden voor het vallen van de
nacht binnen de muren van de stad zijn. Toen zij bij de stadspoort kwamen, trad een gestalte uit de
donkere schaduwen tevoorschijn, die in Christus’ naam om een aalmoes vroeg. De bedelaar was bijna
naakt en door de felle koude bijna bevroren.
Terstond trok Martinus zijn zwaard, sneed zijn krijgsmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar.
Hij bedekte zichzelf zo goed mogelijk met de andere en reed door de stad in, terwijl zijn kameraden het
vol onbegrip aankeken.
Diezelfde nacht zag hij in een droomgezicht Christus, bekleed met de mantelhelft, die hij aan de
bedelaar had gegeven. Christus sprak: ‘Ziet, Martinus, hoewel nog catechumeen, heeft mij met dit
kleed bekleed’
Dit was het begin van een zeer werkzaam leven vanuit een liefdevol religieus bewustzijn”.
Het St. Maartensfeest wordt ‘s avonds alleen gevierd met de kleuterklassen, klassen 1 , 2 (ook de 2e
klas van de combi) en combiklas 4 & 5. De kleuters hebben hun eigen programma. De kinderen van de
klassen 1 en 2 gaan ‘s avonds kijken naar het spel in Het Bornhof. Deze wordt verzorgd door combiklas
4 & 5. De klassen 1 en 2 moeten om 18.15 uur aanwezig zijn bij de Walburgiskerk.
Ceciel Wolfkamp, directeur

Waterpokken
In klas 3 heeft een van de leerlingen waterpokken. Waterpokken is te herkennen aan vlekjes, blaasjes
en korstjes over het hele lichaam, ook in de mond en tussen het haar.
Als uw kind waterpokken heeft mag het in principe naar school. Omdat het echter veel van een kind
vraagt, kunnen wij ons voorstellen dat uw kind een paar daagjes thuis blijft.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Ouderbijdragen
Van de 191 gezinnen zijn nu 98 ouderbijdrageformulieren ingeleverd !
Ook zijn er al stortingen gedaan, waarvoor hartelijk dank !
Voor de volledigheid van de administratie betreffende de ouderbijdragen ontvang ik graag van alle
ouders het ouderbijdragenformulier. Formulier als bijlage toegevoegd en deze is ook af te halen bij de
administratie.
Anja Mostert, administratie
Advent zingen
Tijdens drie adventsmaandagen (3, 10 en 17 december) en op de vrijdag voor kerst zingt een groepje
ouders vanaf 8.15 uur op het plein weer adventsliederen.
Iedereen die wil, is uitgenodigd om mee te zingen! We oefenen maandag 12 en 26 november en
woensdag 21 november in de zaal, van 8.30 tot uiterlijk 9.15 uur.
Korine Scheeres (korinescheeres@gmail.com)
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