
 

 

 

 

 

Agenda   

• Maandag 26 september  Koffieochtend met de schoolleiding 8:30-9:30 

• Woensdag 28 septmeber St. Michael, meer informatie in deze nieuwsbrief 

• Vrijdag 30 september  Studiedag, geen les 

• Herfstvakantie 15 oktober – 23 oktober 
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• Van de directie 
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• Terugblik sportdag  

• Broertjes en zusjes aanmelden 
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• Tip: Nieuw in Haarlem 

• Herfstmarkt VS Kleverpark 

 
Van de directie 

De eerste drie schoolweken liggen bijna achter ons. We zijn weer vol in bedrijf. De klassen 
gevuld met kinderen die gretig aan de slag zijn met de nieuwe lesstof. Vorige week 
woensdag hebben wij een heel geslaagde sportdag beleefd. Inmiddels slaat het warme 
zomerweer om in wisselvalliger herfstweer waarbij zon, regen en wolken elkaar afwisselen. 
Korte broeken maken plaats voor lange. De kapstokken vullen zich met jassen en vesten. 

De school maakt zich klaar voor de Michaëlstijd die komt.  

In de Michaëlstijd vindt de seizoenswisseling plaats van zomer naar de herfst. Het is de tijd 
van de herfstzonnewende. De aarde ontvangt minder kracht van de zon. Met het dalen van 
de zon verlaten de groeikrachten de aarde. De bomen worden langzaam kaal. De bladeren 
vallen van de bomen, de kleine diertjes verdwijnen onder de aarde. Grotere dieren gaan 
hamsteren en trekken zich terug voor de winterslaap. De hele natuur die in het voorjaar en 
in de zomer haar krachten aan ons heeft gegeven, sterft, maar niet zonder een kiem voor 
nieuw leven achter te laten in de vorm van zaden. Als laatste geeft de zon en de warme 
aarde ons rijpe vruchten. Ook wij mensen trekken naar binnen en zijn nu meer aangewezen 
op onszelf. We zullen in ons denken actief moeten worden en we hebben zielenmoed en 
zielenwarmte nodig om de donkerte om ons heen in de herfst en wintertijd te doorstaan. 

Naar het Christendom kijkend, zien we Michaël terug in het beeld van de aartsengel die de 

strijd in de hemel aangaat met Lucifer, de “gevallen” engel die het kwaad vertegenwoordigt. 

Michaël overwint. Je zou hem kunnen zien als de engel van “goede wil”, de strijder tegen 
het duister en de versterker van de innerlijke moed.    >>>>> 
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Wellicht zijn alle draken in ons leven 
Uiteindelijk prinsen en prinsessen 
Die er in angst en beven slechts naar haken 
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken. 
 
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft 
In diepste wezen wel niets anders dan iets 
Wat onze liefde nodig heeft. 
 
26 september 8.30 is er een koffieochtend om informeel met elkaar uit te wisselen. 

Wees welkom, 

Maya Baas 

 

St. Michael informatie en programma 

Op woensdag 28 september zullen wij het St Michaël feest vieren met klas 1 t/m 6 op het 
strand bij Parnassia. Let op: De kleuters vieren dit feest op donderdag 29 september 
i.v.m. de bosdag. 

Klas 1 t/m 6 verzamelt om 8.25 op het schoolplein: 

• De klassen 5 en 6 gaan vanuit daar meteen fietsen met hun klas naar het strand 
(Parnassiaweg).  

• De klassen 1 t/m 4 rijden om 9.00 weg en zullen dus eerst even naar de klas gaan. 
Daar worden de groepjes gemaakt en zullen de laatste strand afspraken 
doorgenomen worden. Alle rijouders rijden zelfstandig naar de parkeerplaats bij 
Parnassia. Als u een parkeerkaart heeft neem deze dan mee. 

Op het strand verzamelen we bij het deel dat verboden is voor honden, direct links. Voor de 
veiligheid van iedereen mag er niemand in het water. 

Op de verzamelplek staan bordjes met het klasnummer erop. Op deze plek legt elke klas 
de tassen neer en gaat iedere klas gewapend met scheppen, emmers en vormpjes aan de 
slag om met elkaar een reusachtige draak van zand te maken. Elke klas zal dit doen en alle 
koppen wijzen naar het midden van een grote cirkel. Klas 6 maakt een labyrint. Tussendoor 
is er een pauze om het zelf meegebrachte eten en drinken te nuttigen. Daarna gaan de 
klassen door het labyrint van klas 6 en verzamelen we weer om 11.30 uur bij de draken, 

waar we zullen zingen met elkaar. Vanaf 12.00 uur gaan we weer richting school. 

Houd goed de weervoorspellingen in de gaten en pas de kleding aan. 

We kijken uit naar een mooi eerste buitenfeest van dit schooljaar! 

 



 

 

Terugblik Sportdag Kennemerland 

 

Wat was het een geweldig feest op de sportdag! De weergoden waren ons gelukkig ook 
goed gezind. 

Hoewel het altijd een logistieke uitdaging is voor jullie ouders, zijn wij heel blij dat we bij 
atletiekvereniging Suomi mogen komen. De ligging is groen, wat absoluut een bijdrage 
levert aan de intieme sfeer.  

Ik heb genoten van het plezier van de 
kinderen, de sportieve inzet van de 
hulpouders, ons team, en niet te vergeten 
de groep kinderen uit klas 6, die het voor 
onze jongste kinderen tot een feest 
hebben gemaakt. Want laten we eerlijk 
zeggen dat het heel spannend is als je net 
uit de kleuterklas komt! Juf Monique was 
net moeder eend, met allemaal kuikens 
onder haar hoede.  

Ik kijk nu al uit naar volgend jaar!  

Wilfra Marseille 

 



 

 

Broertjes en zusjes aanmelden  

In Haarlem geldt een centrale aanmeldingsbeleid voor kinderen die nog vier jaar moeten 
worden en voor het eerst naar de basisschool gaan. Ook wanneer de grote broers en 
zussen al bij ons naar school gaan, dienen de ouders de kinderen via de gemeente aan te 
melden. De broertjes en zusjes hebben voorrang in de loting.  

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020 zullen rond 
1 november brochure en het aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.  

Wilt u eraan denken om het gemeentelijke aanmeldformulier zo snel mogelijk bij de 
administratie in te leveren? Zo hebben we alle broertjes en zusjes in beeld voor het 
schooljaar 2023-2024 en kunnen we zorgen voor voldoende plek voor alle kinderen.   

 

Tegemoetkoming schoolkosten 

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen 
uit de gezinnen die moeten rondkomen van een 
minimuminkomen. De gemeente Haarlem heeft daarom twee 
regelingen om deze ouders financieel te ondersteunen. 

Tegemoetkoming schoolkosten 

• Voor kinderen op het basisonderwijs: € 100 

• Voor kinderen op het middelbaar onderwijs: € 200 

• Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra 
 
Ouders met een HaarlemPas hebben automatisch een aanvraagformulier ontvangen. 
Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen ook een HaarlemPas 
aanvragen. De voorwaarden staan op: 

 www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/Keuzebudget 

Keuzebudget voor kinderen 

Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. 
Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan 
kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor 
de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de 
schoolkosten. 

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles 

Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles van € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de 
aanvraag is een onderbouwing nodig van de leraar, docent of mentor. De voorwaarden 

staan op www.haarlem.nl/tegemoetkominghuiswerkbegeleiding-of-bijles/ 

  

  

http://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/Keuzebudget
http://www.haarlem.nl/tegemoetkominghuiswerkbegeleiding-of-bijles/


 

 

Tip: Nieuw in Haarlem 

Wist u dat ze bij Lieneloe, Kruisstraat 25, heerlijke Alwero bodywarmers verkopen? 

Voor ouder en kind! 

 



 

 

Herfstmarkt Vrije School Kleverpark 

 

 


