Nieuwsbrief
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De nieuwsbrief van Vrijeschool de Es verschijnt maandelijks
behalve in de zomervakantie. De nieuwsredactie bestaat uit twee
teamleden, twee ouders en een fotograaf. In de nieuwsbrief vindt
u mededelingen vanuit de directie, de medezeggenschapsraad,
de leerlingenraad en de klassenouders. Of gewoon een leuke
wetenswaardigheid rond de vrijeschoolpedagogiek. Bij toerbeurt
levert iedere klas een bijdrage. Heeft u een te plaatsen bijdrage?
Mail dan naar Jet van de Klok, de hoofdredacteur. Haar mailadres is:
j.klok@vrijeschoolassen.nl.

Grondsteenspreuk Vrijeschool de Es
Wij willen bouwen aan een huis
waar licht en liefde wevend werken.
Opdat de kinderen die hier komen
in deze gemeenschap kunnen groeien
en vol vreugde mogen leren.
In de stroom van het leven,
door de kracht van het woord.
Zuiver denken,
waarachtig voelen,
liefdevol handelen.
Dat is ons streven.
Mogen de aardse en de hemelse krachten
ons daarbij begeleiden.

Van de directie
Met trots presenteren wij hier onze eerste maandelijkse nieuwsbrief. Jet, de
hoofdredacteur, en Arnika (fotografie) hebben er een mooi geheel van gemaakt en ons
voornemen is om in iedere laatste week van de maand een nieuwsbrief te versturen,
behalve tijdens de zomervakantie. Hiermee komt de wekelijkse nieuwsbrief te vervallen.
We merkten namelijk gaandeweg dat we gebrek kregen aan content en dat dit de
kwaliteit van het geheel niet ten goede kwam. We hopen dat u de nieuwsbrief kunt
waarderen en ook de gelegenheid te baat neemt om stukjes aan te leveren die dan door
de ‘nieuwsredactie’ beoordeeld en geplaatst kunnen worden.
Als interim-directeur kijk ik terug op een enerverende periode. Ik heb mij over veel zaken
van uw school in positieve zin verwonderd. De ouders, leerlingen en de leerkrachten
hebben met het onderwijsconcept van de vrijeschoolpedagogiek goud in handen. Ik denk
dat veel reguliere scholen jaloers zijn op de manier waarop hier het onderwijsaanbod
rijkelijk vloeit. Vooral het stuk dat met ‘hart en handen’ te maken heeft, is heel bijzonder
en waardevol. Van mijn kant stimuleer ik de leerkrachten om de visie van de Vrijeschool
goed zichtbaar te maken in de benadering van de kinderen, de lessen en de omgang met
elkaar.
Om op dit laatste nog even in te zoomen: ten aanzien van de communicatie en
samenwerking heb ik gemerkt dat er soms in en rond de school misverstanden zijn. Ik
wijt dit aan enthousiasme, enorme betrokkenheid van ouders en liefde en gedrevenheid
van de leerkrachten voor het vak en de kinderen. Het gevolg is wel dat er in de
communicatie daardoor zaken soms misgaan, waardoor er her en der wrevel ontstaat,
onbegrip ook, en zelfs hier en daar negatieve beeldvorming en wantrouwen. Dit is iets wat
absoluut niet in een school thuishoort en al helemaal niet op een Vrijeschool. Vandaar
dat ik veel waarde hecht aan een open en transparante communicatiestructuur, waarin
iedereen gehoord wordt en zich veilig voelt om zaken naar voren te brengen. Hierin moet
ik ook grenzen gaan bewaken en soms is het even nodig iemand terug te fluiten die al te
voortvarend ‘om zich heen’ communiceert. Omdat iedereen van goede wil is, ben ik ervan
overtuigd dat op dit punt alles goed komt en beter wordt. Hoe beter de communicatie,
hoe effectiever ook de samenwerking en het elan in de school.
De maand juni is een heel drukke maand voor scholen, ook voor De Es: formatie,
klasindeling, schoolreisjes, toetsuitslagen om te bespreken, ouderavonden, afscheid
nemen van leerlingen en collega’s en natuurlijk de prachtige feesten. We werken hard
om de kinderen nog een heel mooie eindsprint van het jaar te kunnen bezorgen. Fijn ook
dat zoveel ouders hierbij helpen en ondersteunen. Een mooi kenmerk van deze school
trouwens!
Graag wil ik iedereen bedanken voor de steun en support, ook aan mij persoonlijk
geadresseerd. Ik wil u als tijdelijke directeur graag helpen en ondersteunen in het geven
van onderwijs met een warm hart.
Met een hartelijke groet!

Theo Wildeboer
Directeur a.i. Vrijeschool de Es

Nieuws uit de klassen
Op deze plek plaatsen we verslagen van klassen- en schoolactiviteiten en
aankondigingen van activiteiten de komende maand. Elke maand staan er een paar
klassen in de spotlight. Deze maand de kleuters die afscheid nemen en de zesdeklassers
die straks ook hun vleugels uitslaan.
Nu het schooljaar bijna afloopt en we weer op reis kunnen, gonst het op school van de
activiteiten! Bij de kleuters zijn de oudste kleuters druk bezig met hun meesterstuk. Het
is indrukwekkend om te zien hoe ze – met professionele en geduldige hulp – gereedschap
hanteren en een prachtig werkstuk maken.
Ook de 6de klas is bezig met hun magnum opus. Elke leerling heeft een onderwerp
en een werkwijze gekozen die bij ze past. De een op de laptop, de ander met hout en
weer een ander met papier-maché. Zo maken ze de cirkel rond, van meesterstuk naar
meesterstuk. Druk genoeg zou je zeggen, maar de 6de klas heeft nog meer te doen, zo
zijn ze uitgenodigd om een concert van het NNO bij te wonen.
Veel klassen gaan op schoolreis, heel Drenthe wordt deze weken door leerlingen van De
Es bezocht. Zo gaat klas 1 naar het Boomkroonpad, de 3de klas naar Ellert en Brammert.
De foto’s komen binnenkort uw kant op.
Klas 5 zoekt het hogerop. Zij bezoeken de Olympus om daar met andere scholen te
strijden tijdens een kamp. Dat gaat niet zomaar, daar gaan weken aan voorbereiding aan
vooraf. Zo is er bijvoorbeeld uitgerekend hoe snel ze eigenlijk zijn. Geen eenvoudige klus,
rekenen en rennen tegelijk!

Agenda maand juli
12 juli toneel klas 3
14 juli kinderen om 12.45 uur vrij
15 juli uitreiking getuigschriften en afsluiting van het schooljaar
Verhuizen en schoonmaken lokalen
Data nog onbekend, informatie volgt nog via de leerkrachten.

Klassenouders
We zijn allemaal elke dag druk bezig met het
onderwijzen en opvoeden van kinderen. U als
opvoeders vertrouwt op de school om de kinderen
een aantal vaardigheden aan te leren en wij doen als
school ook een beroep op u om samen iets moois
voor de kinderen te organiseren. En om elkaars leven
een beetje mooier te maken.
De Es heeft een flink aantal klassenouders. Ze
zijn onmisbaar bij de organisatie van feesten en
activiteiten. Dankzij helpende ouders kunnen we
bijvoorbeeld op schoolreis, is het mogelijk om soep
en vers brood te eten tijdens St.-Maarten, worden de
klassen opgefrist en ziet het er rond de school netjes
uit. We hebben een ouderkoor en we hebben ouders
die feesten muzikaal ondersteunen.

Medezeggenschapsraad
Achter de schermen wordt ook door ouders het
nodige werk verzet, zoals door de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad.
Onlangs is er een mail naar alle ouders
gestuurd om nieuwe MR-leden te zoeken voor
het nieuwe schooljaar. Gemist? Via
mr@vrijeschoolassen.nl kunt u altijd
informatie aanvragen.

SKID, onze buren op school, zijn onder andere op zoek
naar schoonmakers en pedagogisch medewerkers. Bent
u of kent u iemand die geknipt is voor een van deze
banen, dan verwijzen we u graag door naar de vacature.
Voor meer informatie kijkt u op
https://skidkinderopvang.nl/vacatures.

Euritmie: workshop voor ouders. Aanmelden kan!
Edo Pronk geeft binnen onze school de euritmielessen aan de klassen. Maar vanaf nu
gaan er ook lessen voor ouders komen! Voor de zomervakantie staat nog dinsdag 5
juli gepland. Om 19.30 uur start de les en de kosten zijn € 10,- per les (graag contant
meenemen). En dat gewoon bij ons op school! Vindt u het ook leuk om kennis te maken
met euritmie? Of heeft u het al eerder gedaan en wilt u er graag mee verder? Meld u dan
nu aan! Dit mag bij Eline op 06-14606944.

Gevonden voorwerpen
Op 30 juni en 1 juli zullen we alle gevonden
voorwerpen ophangen en neerzetten. Van
kleding tot schoenen. Van sleutels tot brillen en
haarknipjes. En net als op de markt geldt: alles
moet weg! Wie maakt ons los? Kom even kijken
of er eigendommen van uw kind tussen zitten.
LET OP: Alles wat overblijft, wordt gewassen en
aan een goed doel geschonken.
Ook sloffen, vestjes en gymtassen geven we aan
de kinderen mee. Sloffen hebben namelijk de
onhebbelijke gewoonte om in de zomervakantie
te krimpen, aan het begin van het nieuwe
schooljaar passen ze dan opeens niet meer.
Of ligt dat niet aan de sloffen maar aan de
groeispurt die veel kinderen in de vakantie
beleven? Hoe dan ook, we geven het mee naar
huis. Ook hierbij geldt, wat blijft liggen gaat naar
een goed doel.

Cito-toetsen en groepsbesprekingen
Deze maand zijn de Cito-toetsen afgenomen. Dat was best even zweten voor de
leerlingen, maar het is allemaal goed verlopen. De toetsen helpen ons om twee keer per
jaar vast te stellen hoeveel ontwikkeling de leerlingen hebben doorgemaakt. De toetsen
verschaffen ons als school, naast de observaties van de leerlingen, feedback over de
kwaliteit van het gegeven onderwijs.
Alle uitslagen worden nu verwerkt en per klas met de leerkracht besproken door Suzanne
en Theo. Uit deze groepsbesprekingen filteren we leerlingen die voor extra zorg in
aanmerking komen. Deze leerlingen worden op een later moment apart besproken in het
bijzijn van onze ‘huisorthopedagoog’ Anke van Helden.

Eindtoets basisonderwijs
In de schoolgids van De Es is een resultatenoverzicht opgenomen van de eindtoets
van De Es. In het overzicht staan ook de scores op de eindtoetsen van de twee vorige
afnames, zodat een trend zichtbaar wordt. De geactualiseerde schoolgids wordt medio
juli op de website geplaatst.

Schooltijden
Iedere school hanteert een dagrooster met
een begin- en eindtijd. Op De Es beginnen de
lessen om 08:30 uur en daarom luiden we de bel
rond 08:20 uur en gaan we om 08:25 uur naar
binnen. Wij willen de ouders vragen om ons te
helpen deze lestijden te respecteren. Wilt u de
leerkracht nog even kort spreken? Dat kan dan
tussen 08:20 en 08:25 uur op het plein (bij de
eigen ingang van de klas). Om 08:25 uur gaan de
leerkrachten met de leerlingen naar binnen.

Wie weet een leuke naam
voor de nieuwsbrief?
Helpt u ons een leuke naam te bedenken
voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Es?
Inzendingen kunnen naar
j.klok@vrijeschoolassen.nl en de gekozen
naam wordt in de volgende nieuwsbrief (vlak
voor de zomervakantie) bekendgemaakt.

Formatie 2022-2023
Verschillende ouders hebben al laten weten heel nieuwsgierig te zijn naar de formatie
voor het komende jaar. Logisch, maar het is altijd een hele puzzel. Alles moet worden
afgetast en afgemeten. De formatie die hieronder wordt vermeld is voor 95 procent
zeker en door de MR akkoord bevonden. Omdat rond een enkele leerkrachtpositie nog
onduidelijkheid bestaat, kunnen er nog verschuivingen plaatsvinden, al is die kans klein.

Kleuters 1:

Carin Buijsman

Kleuters 2:

Károly Versluys / Sonja Speelman

Klas 1:

Vacature (procedure loopt)

Klas 2:

Karin Wools / Jet van de Klok

Klas 3:

Irene Gosselink

Klas 4:

Viveka Dijkstra (Bart van der Heiden gedeeltelijk

		

i.v.m. re-integratie van Viveka)

Klas 5:

Inger Kroes / Vacature (procedure loopt)

Klas 6:

Dieuwertje Meijer

Met dit formatieplan hebben we een overzichtelijke, sterke en stabiele bezetting voor het
komende jaar.
Helaas gaan we ook afscheid nemen van een aantal collega’s. De vertrekkende collega’s
zijn: Martha van der Steen, Martine Blansjaar, Siety Havinga, Floortje Schoevaart, Linda
Vos, Sander Henkes, Edo Pronk (gedeeltelijk), José Wehmann en Diana Beukers. Op 14
juli ’s middags (teammiddag, kinderen vrij) zwaaien we de vertrekkende collega’s uit en
verwelkomen we de nieuwe collega’s. Deels heeft het vertrek te maken met een kleine
terugloop aan formatie die voor De Es beschikbaar is (qua ondersteuners moeten we
iets terug), deels ook met persoonlijke redenen en privé-afwegingen die collega’s hebben
moeten maken.
De bezetting per klas en per dag (inclusief de leerlingenaantallen per groep) drukken we
af in de laatste nieuwsbrief voor de vakantie (half juli).

Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster voor 2022-2023 staat vermeld in de schoolgids die u vanaf medio
juli op de website van De Es kunt vinden. Het vakantierooster wordt vanaf dat moment
ook op de website van De Es geplaatst.

Mededelingen vanuit de administratie
Geen.

