Agenda
Vr 18 jan
Za 19 jan
Ma 21 jan
Za 26 jan
Ma 28 jan
Za 2 feb
Di 5 feb
Wo 6 feb

Boerderijschool klas 3-4
Klusdag 10.00 – 15.00
Klassenouderoverleg 8.30
Open dag bovenbouw Zutphen 10.00 – 14.00
Ouderavond kleuters: 19.30 oudste kleuters/
20.15 alle kleuterouders
Open dag 10.00 -14.00
Open lessen 9.00 – 10.00
12.00 klassenpresentatie + hapjesmarkt

week 3

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.
Aanwezigheid IB’er: donderdag
Aanwezigheid administratie: dinsdag en donderdag

Allemaal de beste wensen en
gezondheid voor 2019
Berichtje directeur,
Onderwijsassistentie (met kleine rectificatie)
Meteen na de kerstvakantie zal juf Myrthe bij ons starten, zij neemt de plaats van juf
Stella over, zelfs met uren uitbreiding.
Juf Myrthe zal vijf dagen tot 13.00 uur werken vooral bij de kleuterklas, tot 1 april nog
niet op de dinsdag.
Juf Brenda heeft vier dagen tot 13.00 uur, zij zal uren verdelen over klas 1-2, klas 3-4
en klas 5-6. Beide juffen werken zo ondersteunend aan de onderwijskwaliteit en de
werkdruk vermindering van de leerkrachten.
PR boodschap, leerlingaantal en wachtlijst.
Omdat de Open dag van 2 februari nadert, eens samen kijken naar onze PR
boodschap naar buiten toe.
Ons streven is een pedagogisch en financieel gezond leerlingaantal van 110
leerlingen, mooi verdeeld over alle klassen met zo’n 14 leerlingen (combinatieklas van
28 ll).
Zoals jullie in de adreslijst kunnen zien zijn er meerdere klassen waarin we minder
leerlingen hebben. Dat is financieel lastig, wij moeten hierdoor voor het personele
deel geld weghalen bij de materiele begroting.
Dit schooljaar zijn alle kleuters van de wachtlijst ingestroomd.
Dit schooljaar stromen er 17 ll uit, een aantal dat ons totale leerlingaantal flink lager
maakt en dus ook onze financiering.

We moeten ons met onze PR en Open dag dus inzetten op instroom in klas 1, 3, 4 en
5 (groep 3, 5, 6 en 7). En ons richten op meer dan 37 kleuters (aantal dit jaar), want
uit de kleutergroep willen we jaarlijks zo’n 14 ll hebben voor klas 1.
Meer dan 37 kleuters kan natuurlijk niet in 1 klas, ook al hebben we daar elke dag
extra handen op. Daarom is het noodzakelijk dat we gaan werken aan een flinke
wachtlijst (boven de 37 ll) voor 2019-2020 om het bestuur te overtuigen dat we
genoeg leerlingen hebben om een tijdelijke 2e kleuter klas te kunnen openen. Zeg
maar vanaf maart/april. Dit is alleen door Athena voor te financieren (school heeft
daar zelf geen reserve voor).
Een wachtlijst met serieuze kandidaten die echt voor het Vrijeschool onderwijs kiezen
op de Esch. Die zich op de wachtlijst willen plaatsen en een intentieverklaring willen
tekenen.
Met andere woorden we hebben harde cijfers nodig om zelf een realistisch beeld te
krijgen van de groei en ons bestuur te overtuigen hierin te investeren.
Dat moet dan voor de begrotingsbespreking van 2020 (oktober 2019) helder zijn.
Ouders van een school zijn altijd de beste ambassadeurs, we hebben jullie dus nodig.
Om deze positieve boodschap uit te dragen en dus juist echt geïnteresseerden op de
wachtlijst te krijgen, zodat wij uiteindelijk ons doel bereiken.
Ons doel is: een goed gezond leerlingaantal in alle klassen en voldoende kleuters om
jaarlijks zo’n tijdelijk 2e kleuterklas te realiseren.
Onze boodschap is: Het is zinvol om je voor de wachtlijst op te geven, want dan
weten wij of we genoeg kinderen hebben voor die tijdelijke 2e kleuterklas.
Joke Rebel

Mobiele telefoons kinderen
We willen graag een stukje uit ons jaarboekje over schoolregels opnieuw onder de aandacht
brengen;
Vanuit de achtergronden van de Vrijeschool vinden wij een mobiele telefoon niet nodig voor
basisschool kinderen. Natuurlijk maken ouders hierin hun eigen keuze.
Maar als ouders hun kind een smartphone geven met internet, dan mogen wij hen vragen de
geschiedenis van de boodschapjes te volgen. Wij verwachten dat ouders hieraan
omgangsvormen en grenzen stellen en er zo voor zorgen dat dit geen negatieve invloed heeft
op het sociale klimaat in de klas of de school.
Kinderen geven hun mobiele telefoon aan juf en gebruiken hem alleen buiten het terrein.
Op schoolkamp mogen zij hun telefoon niet meenemen.

Kleuterklas
Brood bakken:
We stoppen vanaf aankomende week met brood bakken op maandag.
Het is dan de bedoeling dat er elke dag brood van thuis mee
komt.
Het drie koningenspelletje
We zijn na de vakantie begonnen met het
driekoningenspelletje.
We hebben deze week het driekoningenbrood gegeten met
bonen er in verstopt. De kinderen die een boon in hun brood
hebben gevonden zijn……..Zij mogen de koning zijn als we het
aan de kinderen van klas 1/2 gaan laten zien. Tot die tijd
zullen we afwisselen in de rollen.

Welke juf op welke dag.
Komende periode zal juf Judith er op maandag en dinsdag zijn en juf Maike op woensdag,
donderdag en vrijdag. Juf Debby is gedeeltelijk in de klas op maandag, dinsdag en woensdag.
Myrthe, onze onderwijsassistente, is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
gedurende de hele ochtend.
Ouderavond maandag 28 januari
Intekenlijst voor de ouderavond komt eind volgende week op het prikbord te hangen.
Wij zouden graag willen weten wie er wel en niet komen.
De ouderavond zal in twee delen zijn.
Aanvang “oudste kleuterouders” (ouders van kinderen geboren voor januari 2014)
19.30 uur: “Achtergronden Leerrijpheid”
Aanvang “jongste (en oudste) kleuterouders”
20.15 uur: koffie/thee. Er wordt o.a. besproken hoe we het splitsen van de groep gaan
vormgeven. De avond duurt tot 21.30/21.45 uur
Nieuwe kinderen:
De afgelopen periode zijn er veel nieuwe kinderen bij ons in de klas gekomen.
Na de zomervakantie waren Lana, Jonas en Duuk gestart.
Cato t.B., Elia, Vesper zijn in november en december gestart.
En Sarah, Rosa, Liv en Cato W. zullen binnenkort starten.
We wensen alle kinderen en ouders een fijne tijd toe bij ons op school.

Driekoningen in klas 3-4
Op maandag 7 januari, de eerste
dag na de kerstvakantie, vierden
we het feest van de drie
koningen: Balthasar, Melchior en
Kaspar.
Er was een tulband met 3 bonen
erin en wie de boon in zijn/haar
plakje tulband had, kreeg een
kroon en een mantel en mocht
een lakei kiezen, die hen dan zou
‘bedienen’ en verzorgen. Op tafel
stonden kaarsen in de kleuren van
de koningen.
Het was een dag in het teken van
dit feest en ze luisterden met
aandacht naar het verhaal van de
vierde koning. Een mooie
koninklijke dag was het.
Juf Josien

Schoenendoos actie:
In de bijlage treft u een uitgebreid reisverslag waar alle schoendozen terecht zijn gekomen.

Ingezonden stukken:
Wij zijn Christine en Anna en zijn allebei oud leerling van
De Vrije School Den Haag. Wij hebben het initiatief
genomen om een digitaal ontmoetingsplatform te
ontwikkelen voor het vinden van een vriendschap, een
maatje voor een activiteit maar ook voor het vinden van
een partner. Onze doelgroep hierbij is iedereen die op
welke manier dan ook met de Vrijeschool verbonden is ((oud) ouder, oud leerling, (oud)
leraar, geïnteresseerden, vrienden etc.). Wij geloven en merken dat er heel veel behoefde hier
aan is; dagelijks krijgen wij nieuwe inschrijvingen en de reacties van iedereen zijn super
enthousiast.
Hartelijke groet,
Anna Evalotta Klinkenberg & Christine Wiechert
Tel:
0031 (0) 6 8351 8927
Email: Info@waldorfdating.com
Web:
www.waldorfdating.com

Op de voorkant: Tekening van Jannes (klas 4) de 3 koningen.

