
 

 

 

 

 

 

 

Agenda   

• Vrijdag 11 november  St. Maarten 

• Maandag 28 november 1e advent 
 

In deze nieuwsbrief 

• Van de directie 

• Herhaling: broertjes en zusjes aanmelden 

• Week van het pleegkind 

• Ambassadeur IHF Maaike Honing: Groeten uit Zuid-Afrika 

• Terugblik op euritmie-voostelling ’De kleine Muck’ 

• Vrije muziekschool Herfstconcert 20 november 

• Waterlandschool Wintermarkt: 19 November 

• Rudolf Steinerschool Wintermarkt: 21 november 
 

Van de directie 

Beste ouders,  

Deze week heeft klas 5 vol enthousiasme gekleurde pompoenen verkocht op het plein. Voor 
de kinderen een korte kennismaking in ‘het klein ondernemerschap’ en eigen 
verantwoordelijkheid dragen. Vrijdag vieren wij Sint Maarten op school. In de kleuterklassen 
komen de notenvrouw, de appelvrouw en de rijke heer langs om hun oogst en welvaart te 
delen. Voor het vierde jaar mag ik een rol hierin spelen. Het is zo prachtig om te zien hoe de 
kinderen in verwondering kijken en ontvangen. Als geschenk een prachtig lied van kleuters. 
Een moment om naartoe te leven en vervolgens met gevuld gevoel de dag te starten. 
Vrijdagavond gaan de kinderen de straat op met hun zelfgemaakte lampion. Bijzonder om 
te merken dat veel buren zo verrast en ontroerd zijn door de liederen die worden gezongen 
door onze kinderen. Dit is met name voor moeders, een prachtige geluid naast ‘mijn moeder 
is een dikzak’.  

Dit weekend komt ook de derde mantelheilige ons land bezoeken. De intocht van Sint en zijn 
Pieten is voor veel kinderen een moment om naar uit te kijken. De spanning, het 
enthousiasme en vrolijkheid die het met zich meebrengt doet veel met kinderen. Een aantal 
jaar geleden kreeg ik via een ouder een ingezonden brief. Deze brief heeft mij wakker 
gemaakt voor de werking van het Sinterklaas journaal op televisie. Ik wil jullie daar een stukje 
van meegeven om zelf de overweging te maken of dit Sinterklaas journaal passend is voor 
jullie kinderen.  
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De stemming van Sinterklaas op de vrijeschool gaat uit van geven en ontvangen. De mysterie 
van de nacht waarbij Sint over de daken loopt met zijn pieten. Op school proberen wij deze 
mythe hoog te houden en de geheimzinnigheid en wonderlijke sfeer op te roepen bij de 
kinderen. Op de televisie wordt de Sint van dichtbij getoond, waarbij elk detail zichtbaar 
wordt. Kinderen nemen alles waar en kunnen zich opgezogen voelen in verhalen van het 
journaal. Wat is werkelijk waar en wat niet? De verhalen zijn vaak niet afgerond en krijgen 
avond na avond vervolg. Voor kleuters past meer een beeld van een afgerond verhaal dat 
in meerdere vormen herhaling mag krijgen. Vaak wordt er verslag gedaan van allerlei 
rampen, die het feest mogelijk zouden kunnen verstoren of verhinderen. De pakjes kwijt, het 
paard ziek, de boot verdwaald etc. Deze beelden kunnen kinderen onrustig en onzeker 
maken. Welke stemming krijgen de kinderen dan mee als ze naar bed gaan? 

Wat mij betreft het belangrijkste, een feest van geven en ontvangen, in een sfeer van blijde 
verwondering en ontspannen vreugde.  

Meer lezen over de achtergronden? Klik op de onderstaande link.   

Vrijeschoolbeweging Het Sint Nicolaasfeest – Vrijeschoolbeweging  

 
Vriendelijke groet, 

Maya Baas 

 

 

Herhaling: broertjes en zusjes aanmelden 

 
In Haarlem geldt een centrale aanmeldingsbeleid. Inmiddels hebben ouders met een kind 
geboren tussen 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020 het aanmeldformulier 
thuisgestuurd gekregen. Geen post ontvangen? Een blanco aanmeldformulier vinden jullie 
via deze link. 
 
Willen jullie eraan denken om het gemeentelijke aanmeldformulier zo snel mogelijk bij de 
administratie in te leveren? Zo hebben we alle broertjes en zusjes in beeld en kunnen we 
zorgen voor voldoende plek voor alle kinderen. 
 
 
 
 

  

https://www.vrijeschoolbeweging.nl/achtergrond/6331/
https://www.vskennemerland.nl/documenten/Aanmeldformulier_Blanco.pdf


 

 

Week van het pleegkind 

Past pleegouder worden bij jou? 
 

Gijs Staverman, ambassadeur voor pleegzorg: “Mijn 
vriendin vertelde me al in het begin van onze relatie dat 
ze de zorg had over twee pleegkinderen. Ik had meteen 
ook wel een soort vooroordeel: o, pleegkinderen. Wat is 
er dan gebeurd? Waarom kunnen die niet bij hun 
biologische ouders zijn? Maar toen ik ze ontmoette, zag 
ik twee heel leuke kinderen met wie ik een ongelooflijke 
klik had. Dat vooroordeel is toch bij mij op de een of 
andere manier gecreëerd. En helaas bestaat dat 
vooroordeel bij de meeste mensen. Daarom dacht ik dat 
het goed zou zijn dat er af en toe positieve verhalen 
worden verteld over het pleegouderschap.”  
 
Gijs maakte een podcastserie voor NPO2. Wil je 
onderzoeken of pleegzorg bij jouw gezin past? Meld je 
aan voor de online informatiebijeenkomst op 10 
november om 20.00 uur via 
https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/ 
 

 

 

Aan het werk op de Waldorfschool in Zuid Afrika 

Velen van jullie kennen collega Maaike Honig voor haar inzet en betrokkenheid voor het 
Internationaal Hulp Fonds voor vrijeschoolpedagogie (IHF). In oktober is zij naar Hermanus, 
Zuid-Afrika, gereisd om aan de slag te gaan op de Waldorfschool aldaar. Omdat velen van 
jullie haar op een of andere manier gesteund hebben met materialen, schenkingen, 
mogelijkheden, of donaties in welke vorm dan ook, delen we graag haar reisverhaal met  
jullie.  

Namens Maaike enorm bedankt voor alle betrokkenheid en steun. Ook meehelpen of meer 
weten over het IHF?  Internationaal Hulpfonds - Wat doet het Internationaal Hulpfonds? 

 

Groeten uit Zuid-Afrika 

Op dit moment ben ik dagelijks aan het werk met de kinderen en het team en ervaar ik dat 
alle kleine beetjes een verschil kunnen maken. Deze week bestond voornamelijk uit sport-
en spel lessen voor alle klassen (1 t/m 7) op het veld, handwerken in klas 6 en 7, en in de 
vergadering en na schooltijd heb ik aandacht besteed aan de kunstzinnige vakken en 
hebben we met bijenwas gewerkt.  

 

https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/
https://www.internationaalhulpfonds.nl/


 

 

 

Ook ben ik inmiddels twee keer in de wijk geweest waar bijna alle kinderen van de school 
wonen, de township 'Zwelihle'. Een wijk van opeengepakte stenen of golfplaten huisjes. Met 
elektra (als de stroom niet uitvalt, dit gebeurt dagelijks 2 a 3 keer) en water bij een tappunt 
in de wijk. Hier is het niet altijd even veilig. Straatvuil, dronkenschap, zwerfhonden, met veel 
mensen in een huisje en niet altijd genoeg te eten. Laat staan de gezinssituaties die veel 
impact hebben op de kinderen. Ik bracht ook een bezoek aan de 'recycle swop shop' waar 
de kinderen in ruil voor recyclebaar afval iets te eten kunnen krijgen of iets kleins kunnen 
kopen, zoals tandpasta, een potlood of een kaars.  

 



 

 

Er heerst veel enthousiasme bij de kinderen, een enorme wil om te leren, om alles te 
proberen wat er wordt aangeboden. De kinderen zijn dol op mijn sport- en spellessen, maar 
ook als ik in de klas ben wordt er reikhalzend uitgekeken naar mijn aanbod.  

De leerkrachten doen onvoorstelbaar goed werk. School is echt een veilige plek waar ze 
kunnen spelen en leren. Klassen zijn nooit groter dan 30, en de voertaal is Engels, een 
bewuste keuze voor ouders. De schoolkosten bedragen R 800 (€ 44) per maand, terwijl een 
salaris ongeveer R 4000 (€220) per maand bedraagt, je kunt je indenken hoe belangrijk 
ouders het vinden dat hun kinderen een goede opleiding krijgen.  

Ik heb inmiddels voldoende handwerkmaterialen lokaal kunnen aanschaffen voor het 
nieuwe schooljaar dat in januari start. 

Er blijft nog wat geld over dat we in overleg zullen uitgeven, maar waarschijnlijk om de 
achterstallige schoolkosten van ouders te vereffenen, van kinderen die anders de school 
zouden moeten verlaten.  

De foto's geven een kleine indruk van het werk op de school. Tot zover mijn update vanuit 
Hermanus, Zuid-Afrika! 

Groetjes,  

Maaike Honig 

 

Terugblik op euritmievoorstelling ’Der kleine Muck’ 

 

De euritmievoorstelling op 2 november voor 
klassen 1 tot en met 6 was een groot succes. 
Euritmie, dans, gitaarmuziek en toneelspel 
versmolten tot een fantastisch en magisch 
sprookje met veel humor op het toneel van onze 
school. 

Het reizende gezelschap Compagnie Orval is 
vaker te zien in Nederland. Het gevoel van het 
reizende Circus Nicole & Martin roept een 
soortgelijk gevoel op. Echt een aanrader om met 
het gezin te bezoeken wanneer er gelegenheid 
toe is.  www.euritmie.nl/events 

 

 

  

http://www.euritmie.nl/events


 

 

Vrije muziekschool Haarlem: Herfstconcert 

 

 

  



 

 

Wintermarkt 19 november 

 

  



 

 

Wintermarkt 21 november 

 


