
 

 

 

 

 

Agenda   

• Herfstvakantie 15 oktober – 23 oktober 
• Woensdag 2 november Euritmie-voorstelling 
• Vrijdag 11 november  St. Maarten 
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Van de directie 

Beste ouders,  

Er is een hoop gebeurd de afgelopen periode. Als eerste wil ik het goede nieuws vertellen 
dat wij een nieuwe Intern begeleider hebben gevonden. Zij is de afgelopen periode 
ingewerkt en enkele ouders hebben al kennis mogen maken met Susan Reijers. Zij was 
precies de persoon die wij zochten, waar wij op gewacht hebben en nu in ons team hebben 
opgenomen. In het nieuwe t‘Vonkje staat een stukje van Susan om zich voor te stellen aan 
jullie.   

Op 16 september hebben de kleuterleidsters van Kennemerland en Kleverpark een 
gezamenlijke studiedag gehad onder begeleiding van Loïs Eijgenraam van de 
begeleidingsdienst van Vrijescholen. Leerkrachten van klas een tot en met zes zijn op 
collegiale consultatie geweest naar onder andere Vrije School Kairos in Amsterdam Noord. 

We hebben kennis uitgewisseld, ideeën opgedaan, rondgekeken. Gevoed wachten we nu 
op hun komst bij ons op school.  

26 september heeft de eerste koffieochtend plaatsgevonden. Met de ouders die aanwezig 
waren hebben we bedacht dat de komende koffieochtenden vanuit een thema zullen 

worden georganiseerd. Op die manier kunnen wij met elkaar in gesprek over thema’s die 
spelen bij ouders, kinderen, school of de omgeving. We hopen jullie graag te zien in januari. 
Verdere informatie volgt.     >>>>> 
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Afgelopen vrijdag zijn we met alle scholen van Ithaka ‘In Beweging’ geweest. Wat beweegt 
ons? Bewegen is leven, je ontdekt bewegend de wereld. Na een lezing van Biek Leissner 
over beweging in de Vrijeschool en een 250 koppig koor van medewerkers van Ithaka, 
gingen wij uiteen in verschillende workshops. Hoe zorgen wij voor de dynamische lesdag, 
hoe verzorg je het zinvol bewegen in de hogere klassen passend bij de lesstof, wat zijn de 
wetenschappelijke en antroposofische achtergronden van beweging in ons onderwijs? Fijn 

om elkaar te ontmoeten, collega’s van andere scholen te spreken in beweging te zijn met 
elkaar en te voelen hoe Ithaka groeit en zorg draagt voor een gemeenschap waar wij allen 
vanuit gaan.   

Een mooie start van de herfst om zo gevoed de komende periode in te kunnen gaan.  

Vriendelijke groet, 

Maya Baas 

 

Terugblik St. Michaelfeest 

 

Een kleine terugblik op een mooie dag waar de weergoden ons goed gezind waren. Het 
was feest op het strand, de draak werd verslagen, prachtige zanddraken werden gemaakt 
door de kinderen. Dank ouders voor het rijden van en naar het strand en jullie hulp daar. 
We kijken terug op een geslaagd feest.  

Donderdag hadden de kleuters feest, drakenbroden werden de klas ingebracht, groente 
en fruit, het was een waar oogstfeest. Met de zwierezwaaiers mochten de kinderen het 
plein op. Oranje, geelrode linten versierden het plein. 

 

 

 



 

 

Kinderboekenweek 2022: de boekenmarkt 

Op onze school zijn we steeds enthousiaster betrokken bij de Kinderboekenweek. Een ware 

traditie is de boekenmarkt aan het worden. Kinderen en ouders leveren hun boeken in die 
ze uitgelezen hebben, dubbel hebben of gewoon willen delen en daarmee organiseert klas 
6 een boekenmarkt in de gymzaal. De kinderen kunnen hier boeken uitzoeken voor 0,50 
cent per boek. Dit brengt elk jaar enorm veel plezier en leeshonger teweeg! Trots delen 
kinderen hun vondsten en overal ontstaan leeshoekjes waar de eerste bladzijdes al worden 
omgeslagen. 

Een deel van de opbrengst gaat naar nieuwe boeken in de schoolboekenkasten, een ander 
deel gaat naar het kamp van klas 6.  

Dus bij deze een oproep: Hebben jullie kinderboeken voor de boekenmarkt? Lever ze in 
bij de grote hal! 

De boekenmarkt is op woensdag 12 oktober. Meegeven: muntjes van 0,50 cent (max. 
2,50 euro). 

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: Gi-ga-groen. We kijken uit naar een  week 
vol boeken, leesplezier en ontdekkingen! 

Oproep: boekenouders gezocht  

Gezocht: Boekenliefhebbers! 

Wil je lid worden van de leukste, gezelligste, meest relaxte club van de school? Kom dan bij 
het boekenteam. Het boekenteam verzorgt de schoolbibliotheek en alles wat daar bij komt 
kijken. We komen op woensdagochtend bij elkaar om een uur of half negen en werken dan 
een uurtje boven in de gangen. 

Wat doen wij zoal: 

· Koffie drinken 

· Boeken opruimen 

· Kasten schoonmaken 

· Nieuwe boeken inkopen 

· Praten over boeken 

· Boeken adviseren 

· Boeken van leesniveau voorzien 

· Het team boekverslaafd maken 

· Lol trappen en spioneren (je ziet en hoort alles daar in de gang) 

· Leuke activiteiten verzinnen (bijv voor de Kinderboekenweek) 
 
Lijkt het je wat en wil je een keertje komen kijken neem dan contact met ons op. Je hoeft 
niet iedere week te komen, wij zijn extreem flexibel. Meer informatie kun je vragen aan 

Suzan Bergman per mail info@boekzoektkind.nl of per telefoon 06-47103569. 

 



 

 

Help! Boeken zoek. 

Beste ouders en kinderen, 

Wij missen een hele hoop boeken uit de schoolbieb, wie helpt ons zoeken! Er zijn heel veel 
Grijze jagers verdwenen, alle delen van Juf Braaksel van Carry Slee, Gozert en Luna van 
Pieter Koolwijk en nog vele andere titels. Deze boeken worden vaak en veel gelezen en het 
zou zo jammer zijn als niets meer terug komt. 

Zouden jullie allemaal alsjeblieft thuis willen kijken of je toevallig nog een boek van school 
in huis hebt liggen? Je herkent de boeken aan de stempel binnenin met Vrije School 
Kennemerland en op de rug zitten stickers met kleuren (voor de leeftijd) en het leesniveau. 

Het zou heel fijn zijn om wat terug te vinden, de boeken zijn duur en moeten anders 
allemaal opnieuw ingekocht worden terwijl we juist zo graag ook nieuwe titels willen 
aanschaffen. Wij hopen allemaal op jullie medewerking. 

Heel veel groeten van het boekenteam 

Het National Boomspiegelfeest 1 tot 9 oktober 

De eerste week van oktober 2022 is het Nationale Boomspiegelfeest. 
Mensen in heel het land gaan dan tuintjes aanleggen in de kale grond 
rond een boom. Dat is goed voor de biodiversiteit, voor het burencontact 
en voor gezonde, klimaatbestendige wijken. Ook in Haarlem kunnen 
mensen meedoen aan deze feestelijke dag. 

Kom zaterdag 1 oktober naar de Biomarkt in de Kweektuin voor 
inspiratie, tuintips en gratis zaden. Doe mee aan de workshop 
bloembommen maken en wordt een Guerilla Gardener. Leuk voor 
kinderen!  Op de markt zijn ook mooie bio planten te koop dus je kan gelijk aan de slag 
thuis. 

Van 10:00-15:00 in de Haarlemmer 
Kweektuin,  

Adopteer een boomspiegel en krijg 
gratis bio bloembollen: De 
bloembollen zijn op te halen bij 
Natuur en Milieu educatie in de 
Haarlemmer Kweektuin. Van 
maandag 3 oktober tot en met 
donderdag 6 oktober van 10:00 tot 
16:00 uur. 

 

 

 



 

 

De tuingroep komt bij elkaar 29 oktober 

Zaterdag 29 oktober komt de tuingroep bij elkaar van 9:00 tot 11:30 
uur. Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

Vrijeschoolkompas 

 



 

 

 

 

De dag van de leerkracht

 


