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AGENDA
Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Maandag 30 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 18 december
Maandag 7 december
Maandag 14 december

St. Maarten
studiemiddag
1e advent
St. Nicolaas viering
Studiedag
2e Advent
3e Advent

les tot 13:00 uur
les tot 13.00 uur
geen school

‘Nu gaan de dagen mantels dragen’ sprak de dichter Nico Verhoeven aan het begin van de herfst.
Wij zeggen: ‘ We halen onze winterjas uit de kast, want het wordt aardig fris!’
Want als we het koud hebben, trekken we graag een extra laagje om ons heen, heerlijk warm
Een omhullende mantel die vitaliteit en energie geeft.
De antroposofie noemt deze vitale mantel het etherlichaam.
Hoe verzorg je dit, zodat je gezond en sterk blijft?
De drie mantelheiligen, Sint Michaël, Sint-Maarten en Sint-Nicolaas leven ons het geheim voor: dat
van de helende liefde.
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Nu in tijden van het corona virus en de gedeeltelijke lock down hebben we de omhullende mantel
zeker nodig.
Hartelijke groet,
Namens het team Kennemerland,
Maarten Roest Crollius

Studiedag
Vrijdag 9 oktober zijn we gestart met een webinar Vitaliteit door Erik Baars voor alle vrijescholen van
Ithaka.
Vervolgens zijn de kleuterleidsters olv Annechien Wijnbergh van de begeleidingsdienst voor
vrijescholen zich verder gaan scholen over de taalontwikkeling.
Zij heeft ons verteld over de basis van een goede taalontwikkeling. Zij heeft ons een getekende boom
laten zien met hoe de taalontwikkeling verloopt gedurende de basisschool periode. In de tijd voordat
de kinderen naar school gaan en in de kleuterklas wordt er gewerkt aan de 3 wortels waarop de boom
stevig kan voortbouwen.
Fysiek in staat zijn om de ander te kunnen ontvangen, door middel van zien en horen.
Talige omgeving. Als er niet gesproken wordt in de omgeving van het kind is er geen taalontwikkeling
mogelijk. De talige omgeving hoort bij een bepaalde tijd en plaats. 100 jaar geleden praatte men heel
anders dan nu. Nu spreken wij minder netjes dan dat er voorheen gesproken werd.
Veilige omgeving. In een veilige leefomgeving komt een kind goed tot ontwikkeling.
Er is gekeken op welke manieren de taalontwikkeling van de kinderen, horen, luisteren en spreken
optimaal geoefend kan worden in de kleuterklas. En het blijkt dat de kleuterklas een rijke
taalomgeving is. Liedjes, ochtendspel, gedichtjes, de kring, het vrije spel. Op allerlei manieren wordt er
aandacht aan deze gebieden geschonken.
Kortom, hoe zorgen we ervoor dat de kleuter krijgt wat nodig is om een goede basis te hebben voor de
1e klas?
Leerkrachten van klas 1 tot en met klas 6 hebben zich verdiept in de leskisten van een aanvullende
rekenmethode ‘Met sprongen vooruit’, die nu in elke klas gebruikt kan worden.

Sportdag
Het lijkt misschien alweer lang gelden maar 30 september hebben we een fijne sportdag gehad.
Dank ouders voor jullie hulp.
Wij kijken terug op een geslaagde sportdag mede dankzij jullie hulp en inzet.
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we de boeken flink in het zonnetje gezet.
In de kleuterklassen en klas 1,2 en 3 is voorgelezen door kinderen vanuit de hogere klas.
De boekenmarkt was zeer geslaagd. De gymzaal was omgetoverd tot een prachtige boekenmarkt en
de verkoop goed georganiseerd door de 6e klas.
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Notificatie
Wanneer u een adreswijziging of verandering van uw telefoonnummer heeft, zou u dit dan door willen
geven aan de administratie. Dit kan via telefoon, 023-5373578, of via mail info@vskennemerland.nl.
Hartelijk dank hiervoor.
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Jeej!
De klaaroverservice gaat weer starten!
Nog een paar ouders erbij, dan zijn er weer 20!
Als klaar-over sta je:
- eens in de 2 weken,
- op een zelf te kiezen ochtend,
- 25 minuten te klaaroveren. (van 8.10 tot 8.35)
Je kleuters en 1e klassers mogen intussen bij juf Maartje in de kleuterklas spelen.
Het is leuk om te doen, heel erg dankbaar, en dus niet tijds- of arbeidsintensief.
Je doet een cursus van 1 avond waar je leert wat er bij komt kijken, meteen gevolgd
door een praktijkexamen op de oversteekplaats. Je bent daarna beëdigd
verkeersbrigadier.

Zin gekregen? Meld je bij Mark
Rombout: Rombout.m@gmail.com
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Logeerplek voor juf Ingrid
Juf Ingrid komt nu al het 4e jaar op rij iedere schoolweek vanuit Maastricht naar
Noord-Holland, om binnen de Stichting Vrijescholen Ithaka les te geven. Ze werkt
dan 3 en soms 4 dagen in de week.
Nu is er de komende tijd steeds meer vraag naar vervanging in Haarlem.
Hierdoor is haar huidige logeerplek in Purmerend niet erg gunstig.
Omdat juf Ingrid een partner en huis in Maastricht heeft, is naar Noord-Holland
verhuizen, net als dagelijks op en neer reizen, geen optie.
Heeft u een tuinhuisje, een leegstaande kamer of andere logeerplek voor juf Ingrid, zou ze daar erg blij
van worden. Natuurlijk tegen een vergoeding.
Mocht u een tip hebben om dit probleem op te lossen mag u mailen naar info@vskleverpark.nl

Vakanties schooljaar 2020 – 2021
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartsvakantie:
Pinksteren:
Zomervakantie:

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
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