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AGENDA
Donderdag 3 september
Vrijdag 4 september
Woensdag 23 september
Vrijdag 25 september
Vrijdag 9 oktober
Zaterdag 10 oktober

studiemiddag
studiedag
sportdag
St. Michaël
studiedag
herfstvakantie

les tot 13.00 uur
geen les
les tot 13.00 uur
geen les

Beste ouders,
De kop is eraf, het schooljaar is twee weken oud. Na een zomer lang aftellen opende zich voor de
eersteklassers de wereld van de rechte en de kromme, van sprookjes en breien, van leren leren en
van inwijding en toewijding.
Vol verwachting zijn we ook over hoe we dit schooljaar ons onderwijs vorm gaan geven.
Kunnen we de kinderen ons onderwijs in de klas bieden op een manier zoals we dat graag willen?
We moeten ons laten testen bij klachten en dat heeft direct gevolgen, de klas is onbemand en de
kinderen zijn thuis. Leerkrachten zijn bereid elkaar te vervangen waar mogelijk, maar dat kent ook zijn
grenzen. Invalleerkrachten zijn er nauwelijks. In het nieuwsbericht hieronder en de bijgevoegde brief
van onze bestuurder leest u meer over onze Corona-maatregelen.
Namens het team Kennemerland,
Maarten Roest Crollius

Corona
Donderdagmiddag tijdens onze studiemiddag gaan we o.a. werken aan het plan hoe we onderwijs op
afstand vorm willen en kunnen geven.
Er is onduidelijkheid over wanneer wel/niet naar school met o.a. verkoudheidsklachten.
De beslisboom maakt inzichtelijk wat wel en niet toegestaan is.
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/
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Ouderbijdrage
Deze week ontvangen jullie in een aparte mail een brief over de ouderbijdrage met een flyer hierover.
Daarna volgt dan ook snel de uitvraag via het computerprogramma om uw bijdrage.
Indien u vragen hierover heeft stel ze gerust bij uw administratie of directie:
Kleverpark
Mascha Pleijter (administratie)
Lia Visser (directie)

mpleijter@vskleverpark.nl
lvisser@vskleverpark.nl

Lindeboom
Maaike Honig (administratie)
Sarra de la Parra (directie)

mhonig@vsdelindeboom.nl
sdlparra@vsdelindeboom.nl

Kennemerland
Renske Hehenkamp (administratie)
Maarten Roest Crollius (directie)

rhehenkamp@vskennemerland.nl
mroestcrollius@vskennemerland.nl

Getuigschrift
Aan het eind van het schooljaar is het tijd voor de rapporten, op de vrijescholen noemen we dit
getuigschriften. Het klinkt wat gewichtig en dat is het misschien ook wel. Daarom gonst het altijd een
beetje in de school bij de uitreiking ervan.
Op deze dag kijken we met elkaar recht in het hart van het vrijeschoolonderwijs. Wat hebben de juffen
en meesters gezien? Wat willen zij de ouders meegeven? In een getuigschrift proberen zij hun
waarnemingen van het afgelopen schooljaar vast te leggen en blikken zij vooruit. Voor de leerling in de
vorm van een spreuk en voor de ouders in een beeld. Niet alleen de vorderingen en resultaten worden
beschreven, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van dat ene kind. Wat gebeurde er op cognitief
gebied, gevoelsgebied en wilsgebied? De leerkracht getuigt dus ook van de zoektocht naar het wezen
van het kind.
Op een ouderavond in 1923 zei Rudolf Steiner hierover: ‘de leerkracht zou er eigenlijk zeker van
moeten zijn dat er thuis een liefdevolle interesse is voor het getuigschrift en ik geloof dat wanneer de
ouders het op zouden kunnen brengen een klein antwoord te geven op wat de leerkracht in het
getuigschrift heeft geschreven, dat heel erg zou helpen. Als het als regel ingevoerd zou worden, heeft
het geen betekenis; als het een behoefte vanuit de ouders zou zijn, dan is het pedagogisch van
buitengewoon belang.’
Vorig jaar heeft het team in zijn studiedagen en met een externe vormgever het getuigschrift op veel
facetten verandert, heel graag horen we uw bevindingen.
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Klaar-over
Oproep!
Hoewel wel al wel aanmeldingen nieuwe klaar-over hebben ontvangen zijn we nog steeds niet
compleet.
Ben jij één keer per twee weken een half uurtje beschikbaar om het klaarover-team te versterken
tussen 08:10 en 08:40 uur? Meld je dan aan en geef je beschikbaarheid dan op bij
Rombout.m@gmail.com
De komende weken staan er helaas geen klaarovers.
We hopen snel weer langs de weg te kunnen gaan staan.

Schoolbeleid euritmieschoenen
Zoals bij meesten van de ouders al bekend is hebben alle kinderen op onze school euritmieschoenen
nodig: voor de euritmielessen, in de klas en voor alle jaarfeesten (bijeenkomsten) in de gymzaal.
Euritmieschoenen zijn gemaakt van katoen en hebben dunne rubberen zolen (zo dun dat uw kind een
goede verbinding met de grond heeft en niet uitglijdt).
De schoentjes kunnen gewoon in de wasmachine gewassen worden.
Euritmieschoenen kunt u aanschaffen via school. Wij werken met een RUIL-SYSTEEM: u schaft
eenmalig schoentjes aan en t/m de 6e klas kunt u deze dan – mits gewassen en in goede staat – gratis
omruilen voor een grotere maat.
Als u voor uw kind voor het eerst via de school de euritmieschoentjes aanschaft, betaalt u € 15.
Daarna kunt u ze, zoals gezegd, gratis ruilen voor een grotere maat.
Als op school eerder gekochte schoentjes beschadigd zijn geraakt en daardoor niet meer geruild
kunnen worden, dan kunt u op school de nieuwe schoentjes bestellen voor € 7,50.
Een gesloten envelop met een van de bovengenoemde bedragen, met de voor- en achternaam van uw
kind en de klas, kunt u t/m 14 september 2020 afgeven bij de schooladministratie.
Van alle kinderen die thuis goede schoentjes hebben wordt verwacht dat zij deze iedere euritmieles bij
zich hebben.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de euritmiste Ljerka Legac, mail:
ljerka@vskennemerland.nl
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Vakanties schooljaar 2020 – 2021
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartsvakantie:
Pinksteren:
Zomervakantie:

zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober
zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari
zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari
vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei
donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei
zaterdag 22 mei t/m maandag 24 mei
zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus

Opvang
De verschillende opvang-organisatie zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over onze studie(mid)-dagen en
andere uitzonderingen. Voor de vakantie kreeg u deze in het overzicht belangrijke data al toegestuurd.
Zij kunnen echter niet alles opvangen. Overlegt u tijdig met uw opvang-organisatie over het ophalen
c.q. opvangen van uw kind(eren)?
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INGEKOMEN STUKKEN
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