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Nieuwsbrief 
juli 2022 

 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. 

 
Net voor de vakantie ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Vrijeschool de Es. We starten deze 

nieuwsbrief met onze dank voor alle complimenten die we ontvingen na de eerste editie. Hopelijk 

kunnen we u in de toekomst blijven verrassen met een gevarieerde inhoud en de mooie foto’s van 

Arnika.  

Zoals u ziet, hebben we nog geen naam voor de nieuwsbrief gekozen. We hebben al een aantal 

suggesties binnengekregen. Wie wil, mag er nog even over nadenken; na de vakantie kiezen we de 

naam uit de binnengekomen ideeën. Krijgt u een leuke ingeving, mail deze dan naar juf Jet: 

j.klok@vrijeschoolassen.nl. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief in eenvoudige opmaak,  

omdat onze vormgever op vakantie is. 

Eind juli verschijnt deze nieuwsbrief alsnog in ‘onze’ huisstijl. 

 

 

Van de directie 
 

 

Met deze laatste nieuwsbrief komt het schooljaar 2022-2023 ten einde. Een bewogen jaar, waarin 

veel is gebeurd. Prachtige momenten, maar ook gebeurtenissen die tot nadenken en reflectie 

stemmen. Als ik terugkijk op de afgelopen weken dan kan ik ronduit zeggen dat ik heel veel 

betrokken en fijne mensen heb ontmoet. De collega’s van het team zijn stuk voor stuk mensen met 

veel liefde voor het vak en het reilen en zeilen op De Es gaat hun aan het hart. Ook heb ik veel 

ouders ontmoet die extra tijd stoppen in het schoolgebeuren. Wat fijn om dit zo mee te maken. En 

dan de leerlingen zelf natuurlijk. Ik heb de gewoonte om dagelijks een aantal keren door te school 

te lopen en als dit kan, dan kijk ik even in de klassen. Dáár gebeurt het. Ik zie het enthousiasme 

van veel kinderen en hun nieuwsgierigheid om de wereld te ontdekken. Daar werken we voor. Heel 

kostbaar en vreselijk belangrijk.  

 

Vorige week heb ik voor mijzelf de balans opgemaakt en met de medezeggenschapsraad en het 

bestuur gesproken. Ik heb hen meegenomen in wat er allemaal gaande is en wat er nog moet 

gebeuren. De reacties waren overwegend positief en dat maakt dat ik heb besloten door te kunnen 

als interim-directeur. Ik verwacht dat er in het najaar gezocht kan worden naar een opvolger; mijn 

termijn loopt namelijk eind december af.   

 

Met het team, en eigenlijk met de hele schoolgemeenschap, werk ik aan vier speerpunten. Ik 

benoem ze hier kort:  

 

1. Goede werkafspraken in de school. Duidelijke en eerlijke regels die voor iedereen goed werken. 

Iets meer rust, reinheid en regelmaat. Meer sfeer door allerlei activiteiten, ook voor ouders. 

Ouders in de school op momenten dat dit kan en werkbaar is. Meer stabiliteit in het team door 

sterke leerkrachten voor de groep met wat grotere formatieve aanstellingen.  

 

2. Open en transparante communicatie. Niet praten over anderen, maar altijd met. Altijd gericht 

op het zoeken naar het goede voor je medemens en de school. Zorgen over uw kind of het 

klasgebeuren? Maak het bespreekbaar met de leerkracht. Spreek altijd voor jezelf, niet voor 

anderen! Leuke ideeën voor de school of de klas als geheel? Meld het bij de klassenouders. Het 

wordt dan met mij besproken en met de leerkracht. Suggesties voor beter schoolbeleid? Ga 

naar de medezeggenschapsraad. Ook dan wordt het aan mij voorgelegd. Natuurlijk mag 

iedereen bij mij komen als u ergens in het ‘woud van goede bedoelingen’ vastloopt. Maar pas 

dán, niet eerder.  

 

3. Een sterk aanbod voor alle vakken, niet in de laatste plaats voor taal, rekenen en lezen. Wie 

van school komt en vaardigheden mist op dit gebied, kan misschien niet naar de gedroomde 

school voor voortgezet onderwijs of krijgt het daar gewoon veel moeilijker (achterstanden die 

misschien niet goed meer in te halen zijn). Dus iets meer opbrengstgericht en datagestuurd 

werken. Ingrijpen als leerresultaten tegenvallen. Niet afwachten of denken: het komt vanzelf 

wel goed. Dat is namelijk meestal niet zo, zo weet ik uit ervaring.  

 

4. Hiermee samenhangend: didactisch sterke lessen van de juf en meester voor de klas. In de 

lessen moet ruimte zijn voor een goede demonstratie (uitleg), voldoende uitdaging voor 

leerlingen die meer aankunnen en hulp voor leerlingen die een extra zetje nodig hebben 

(afstemming in de les).  
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De punten 1 en 2 zijn volop in progress. Het is nog niet af, maar we boeken wel vooruitgang. De 

punten 3 en 4 pak ik na de zomer op. Ik houd de medezeggenschapsraad en het bestuur op de 

hoogte van de ontwikkelingen, maar zal ook in de maandelijkse nieuwsbrief erover rapporteren.  

 

Tot slot nog even over de stijl van leidinggeven. Ik kan daarover zeggen dat ik mij in deze laat 

inspireren door Benedictus. Zijn gedachte hieromtrent was dat een leider inspirerend moet zijn en 

mensen aan wie hij leidinggeeft, moet laten groeien door hen in hun kracht te zetten en samen te 

laten werken. Een leider ook die moedig is en besluiten neemt na raadpleging van zoveel mogelijk 

mensen. Langs deze lijn wil ik mijn werk doen en hoop ik ook een dienend leider te kunnen zijn 

voor De Es en al haar ‘bewoners’.  

 

Mede namens het hele team wil ik allen een fantastische zomervakantie toewensen. Ik hoop dat ik 

iedereen na de zomer weer in goede gezondheid mag ontmoeten. Mocht er zich onverhoopt toch 

een calamiteit voordoen en u wilt mij dringend hierover spreken, dan mag u mij bellen op nummer 

06 – 11 28 78 71.  

 

Met hartelijke groeten,  

 

Theo Wildeboer  

Directeur a.i. Vrijeschool de Es 

 

 

 

Welkom nieuwe collega’s 
 

Komend schooljaar gaat De Es weer met een volledig team aan de slag om er een geweldig jaar 

van te maken. We heten onze collega’s bij deze van harte welkom in onze school en stellen ze hier 

alvast aan u voor. 

 

Eerst onze intern begeleider Suzanne Uildriks, die inmiddels al een aantal maanden bij ons werkt, 

maar die nog niet bij iedereen bekend is. 

 

“Mijn naam is Suzanne Uildriks en samen met Klaas en onze 

drie honden woon ik in Bovensmilde. Sinds drie jaar werk ik als 

zzp’er in onder andere het onderwijs en ongeveer een jaar 

geleden heb ik er heel bewust voor gekozen om ib'er (intern 

begeleider) te zijn. Na 25 jaar bij Kentalis te hebben gewerkt 

in verschillende functies en op heel veel locaties, en twee jaar 

binnen andere sectoren, ben ik tot het besef gekomen dat ik 

het werken met zorgleerlingen, het werken aan 

onderwijskwaliteit en het begeleiden van leerkrachten het 

allerleukste vind om te doen. Sinds april 2022 vervang ik op 

Vrijeschool de Es in Assen Frederike, die langdurig ziek is. Ook 

na de zomervakantie mag ik nog blijven, tot de 

kerstvakantie. Behalve op De Es werk ik komend jaar ook op 

een school in Hoogezand als interim-ib'er. Beide scholen kan ik 

daarom twee dagen per week bedienen.  

In mijn vrije tijd ben ik commissielid binnen de Provinciale 

Staten van Drenthe en kan ik erg genieten van gezelligheid 

met onze (klein)kinderen, het kijken naar een film of het lezen 

van een boek.”  
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In augustus start Sheila Polling in klas 1. 

 

“Dag allemaal. Ik ben heel blij dat ik na de 

zomervakantie op De Es mag komen werken in de 

eerste klas! Mijn naam is Sheila Polling, ik woon in 

Assen, samen met mijn man en twee kinderen. In 

mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, ik houd 

van strand-wandelingen maken en ik zit op 

gitaarles. Ik sta al meer dan 20 jaar voor de klas, 

voornamelijk in de groepen 1 t/m 5 van het 

reguliere onderwijs. Het vrijeschool-onderwijs is mij 

niet onbekend: Mijn kinderen gingen naar Koala 

en ik heb een poosje de ouderacademie van de 

Vrije School gedaan. Het was een lang gekoesterde 

wens om op de Vrijeschool te werken, ik verheug 

me erop om jullie te ontmoeten. 

 

Een heel fijne zomer gewenst en tot in augustus.  

 

Met hartelijke groet,  

Sheila” 

 

 

 

Tot slot onze nieuwe gymdocent, Rik Borgers: 

 

“Hola lezers! 

 

Mijn naam is Rik Borgers en ik ga na de zomervakantie de 

gymlessen verzorgen! Ik ben 25 jaar en ik woon in 

Groningen. In mijn vrije tijd sport ik graag, wat een 

verrassing … Afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij de 

vrijeschool Widar in Groningen, tegelijkertijd ben ik ook 

druk bezig geweest met mijn scriptie en ik heb deze bijna 

afgerond. Na vijf jaar stage op verschillende soorten 

scholen heb ik mijn draai helemaal gevonden in het 

vrijeschoolonderwijs. Ik kijk enorm uit naar volgend jaar en 

voel me bewogen om de kids in beweging te krijgen! Maar 

eerst even genieten in de Dolomieten in Italië! Fijne 

vakantie allemaal.  

 

Met sportieve groet,  

Rik”  

 

 

 

 

Binnenkort kunt u in de maandelijkse nieuwsbrief ook een foto van het hele team verwachten. Dan 

weet u precies wie straks bij welke klas hoort of welke andere functie hij/zij op school heeft.  

 

 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn we nog in gesprek met enkele kandidaten 

voor het invullen van de vacature in klas 5. Zodra we meer weten, informeren we u.  
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Afscheid 
 

We nemen ook afscheid van een aantal collega’s. We gaan ze enorm missen. De wijze lessen, de 

grapjes, de hulp, de mooie verhalen, de troost en gezelligheid. De rotsen in de branding tijdens 

weer een lockdown, die ook online creatieve oplossingen vonden voor alles wat eigenlijk niet 

opgelost kon worden. Kortom, we missen straks fijne, unieke mensen. We wensen hen alle geluk 

voor de toekomst en hopen dat ze af en toe eens langskomen om even bij te kletsen. Donderdag 

14 juli vieren we als team een bescheiden afscheidsfeestje en zwaaien we de vertrekkende 

collega’s uit.  

 

Juffen en meester, bedankt voor weer een bijzonder schooljaar! 

 

 

Uit de klassen 
 

Kamp klas 6 

 

Klas 6 heeft een heerlijk kamp 

achter de rug. Mooi weer, een 

kampeerboerderij met zwembad 

en een enthousiaste groep 

kinderen: hét recept voor drie 

dagen plezier. Asha, Flora, Dana 

en Veerle hebben het in ieder 

geval enorm naar hun zin gehad. 

Het zwemmen was geweldig, het 

te water laten van de begeleiding 

nog leuker, de disco was 

fantastisch, maar voetballen in 

de regen was ook top! Iedereen 

die heeft geholpen, heel erg 

bedankt, het was een zeer 

geslaagd kamp. 
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Schoolreisjes  

 

Inmiddels zijn alle klassen op reis geweest. De herder van Balloo mocht meerdere groepen van De 

Es verwelkomen. En dan blijkt maar weer dat het dicht bij huis ook prachtig is. Bijzonder was ook 

dat elke klas mooi weer had. Er zijn al veel foto’s gedeeld binnen de klassen en op bijna elke foto is 

het stralend weer. Toeval? Of ligt dat gewoon aan al die zonnige begeleiders en stralende kinderen? 

Donderdag 30 juni vierden we – een week later dan gepland, want er was noodweer verwacht – 

ons laatste jaarfeest voor de zomer. Het spande er nog even om of we het deze avond wel droog 

zouden houden, maar de weergoden waren ons goed gezind. Getooid met bloemkransen, de ene 

nog mooier dan de andere, kwam iedereen samen bij de familie Smittenberg. De meesters en 

juffen ontstaken het vuur en toen mochten we allemaal een sprong wagen. Heel spannend, maar 

gelukkig liep het voor iedereen goed af. De rest van de middag vulde zich met zingen, dansen, eten, 

drinken, spelen en simpelweg gelukkig zijn en genieten van het feest. Familie Smittenberg en alle 

mensen die zich hebben ingezet om het feest tot een feest te maken, bedankt. Het was geweldig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenraad 
 

Onze school kent een leerlingenraad. De leerlingen van klas 4, 5 en 6 kiezen een aantal 

vertegenwoordigers die regelmatig samen vergaderen en vervolgens proberen om een aantal 

besluiten uit te laten voeren. Voor Veerle, Flora, Asha en Dana uit klas 6 komt hun tijd in de 

leerlingenraad ten einde. Ze vertellen waarom de leerlingenraad is ingesteld. “Het kwam een keer 

ter sprake in de klas en toen vroegen we ons af: waarom hebben wij dat eigenlijk niet? Toen 

hebben we gevraagd of dat bij ons ook kon.” Dus hebben ze het zelf opgezet. En met resultaat. 

“We hebben gezorgd voor een spiegel in het toilet en een kastje met maandverband. Dan hoef je 

daar niet mee door de klas te lopen. We hebben gezorgd voor nieuwe boeken en regels bedacht 

voor het voetballen op het plein.” Niet alles is gelukt, er staan nog wat wensen op het lijstje. 

Schoenen aanhouden in de klas, bijvoorbeeld, goals op het plein, een regenboogvlag en laptops en 

een digibord. Dat laatste is gedeeltelijk gelukt. En wat er blijft staan, dat kan de volgende raad 

misschien uitvoeren. Voor de kinderen die nog niet zeker weten of ze daar volgend jaar ook in 

willen zitten, hebben de meiden nog wel wat tips. “Je leert wat leiderschap is en het is leuk en 

belangrijk om inspraak te hebben in wat er op school gebeurt.” Dames, bedankt voor het opzetten 

en het uitvoeren van deze belangrijke raad. 
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Parro 
 

Voor allerhande mededelingen gebruiken we op school Parro, een korte communicatielijn en heel 

handig. Parro is natuurlijk geen discussieplatform voor ouders. We letten hier ook op en spreken 

waar nodig ouders hier ook op aan. Via Parro kunnen we u als ouders/verzorgers op de hoogte 

houden, vragen stellen, uitnodigen, foto’s sturen. Omgekeerd kunt u ons ook een boodschapje 

sturen of kinderen ziekmelden. Wist u dat u zelf in Parro nu alvast de privacyvoorkeuren 

betreffende uw kind(eren) kunt instellen? Misschien een klein klusje voor straks op het strand of op 

de camping. Na de vakantie zorgt Tineke dat de agenda wordt bijgewerkt, vanaf eind augustus 

staan alle nieuwe activiteiten er weer op.  

 

 

De Es voor ouders 
 

De start van een nieuw schooljaar kan ook de start van nieuwe activiteiten betekenen. Misschien 

wilt u vrijwilligerswerk doen of creatief bezig zijn, maar heeft u nog niet precies bedacht wat, of 

waar u dat zou willen doen. Hieronder introduceren de klassenouders, het ouderkoor en de 

activiteitencommissie zich. Dit is toch wat u zocht?  

 

De klassenouders 

Elke klas heeft 1 of 2 (soms zelfs meer) klassenouders, wij zijn de helpende hand van de leerkracht. 

Een aantal keer per jaar overleggen we met de leerkracht wat voor hulp er nodig is, bijvoorbeeld 

met het organiseren van de jaarfeesten of het schoolreisje. Soms is er in de klas hulp nodig, 

bijvoorbeeld bij handwerken, of er moet wat gebakken of gemaakt worden. De klassenouders 

zorgen voor hulp door op Parro een oproep te plaatsen of door ouders persoonlijk te benaderen.  

We zorgen dat nieuwe ouders wegwijs gemaakt worden en zich thuis voelen op school en we willen 

een aanspreekpunt zijn voor ouders die vragen hebben over de gang van zaken op school.  

We beheren ook de klassenpot. In het begin van het schooljaar draagt iedereen hieraan bij en met 

dit geld kunnen dingen voor de klas aangeschaft worden, denk aan servies of bestek voor de 

vieringen in de klas, maar ook een kaartje of cadeautje bij ziekte of geboorte en natuurlijk het 

verjaardagscadeau voor de leerkracht. 

Zo’n 4-6x per jaar komen alle klassenouders samen om te overleggen en ervaringen uit te wisselen; 

tijdens een gedeelte van dit overleg is de directeur aanwezig om op de hoogte te blijven van wat er 

speelt.  

Coördinator klassenouders Catelijn Hamstra-Deerenberg (moeder van Elout, Rodanthe 

en Felia) 

 

Ouderkoor 

Het Ouderkoor van De Es bestaat inmiddels uit een groep van 15+ enthousiaste zangers die met 

veel plezier de liedjes van de jaarfeesten en seizoenen oefenen. Zo kunnen we ondersteunen bij 

het vieren van de jaarfeesten en kunnen we meezingen met onze (klein)kinderen. Wilt u meedoen? 

Leuk! We oefenen elke vrijdagochtend tussen 8:30 en 10:00 uur in de zaal van de school. Direct de 

eerste vrijdag na de zomervakantie gaan we weer van start met het krachtige Tief im Dunkel 

wohnen Drachen, het grappige Een draak van een canon en het prachtige Laat mij een 

Godesstrijder zijn, en zingen we ook al voorzichtig wat herfstliedjes. Schuif vooral aan (als je wilt al 

de laatste keer voor de zomer op 8 juli), of spreek even één van ons aan!  

Catelijn, Chantal, Eline, Floor-Renée, Jolynn, Josien, Maaike, Mariët, Marije, oma Clasien, 

oma Marijke, opa Ben, opa Henk, Roos, Sanderijn, Sheranie, Vere en Yvette 

 

Activiteitencommissie 

Omdat we het heel belangrijk vinden dat er veel mooie, leerrijke en verbindende activiteiten 

worden georganiseerd op De Es is er een nieuwe commissie in het leven geroepen. Wij hebben 

talloze leuke ideeën voor lezingen en workshops en hopen na de zomervakantie gelijk van start te 

gaan. Zo willen we starten met een nieuwe poppenmaakcursus, zullen de jaarfeestenavonden weer 
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gepland worden, willen we graag met een groep geïnteresseerde ouders maandelijks de basis van 

de antroposofie gaan verkennen en hopen we dat we wat mensen bij elkaar kunnen brengen die 

wat extra's willen doen voor de aankleding van verschillende jaarfeesten. En we hebben nog veel 

meer ideeën! We horen het graag als er onderwerpen zijn waar je een lezing over zou willen 

bijwonen of waar je een workshop in zou willen volgen. Misschien wil je zelf een lezing of workshop 

geven? Super, meld je dan ook vooral bij ons. Of weet je al zeker dat je aan één van de genoemde 

activiteiten mee wilt doen? Laat het ons weten! 

Arnika, Eline, Hanneke, Marije, Sanderijn 

 

 

We willen u er ook alvast op attent maken dat wij volgend jaar nog meer in petto hebben voor u: 

 

Euritmie voor ouders 

Edo Pronk geeft binnen onze school de euritmielessen aan de klassen. Maar vanaf nu gaan er ook 

lessen voor ouders komen! De kosten zijn € 10,- per les (graag contant meenemen). 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.  

 

Ouderatelier 

Maak kennis met of verdiep u verder in de theorie en praktijk van de antroposofie en het 

vrijeschoolonderwijs. Op vier zaterdagen, verspreid door het jaar leert u over diverse onderwerpen 

die het fundament vormen van onze visie op opvoeding en onderwijs. Het atelier start doorgaans in 

oktober en u krijgt hier ruim van tevoren informatie over.  

 

 

Medezeggenschapsraad 
 

Als oudergeleding van de MR kijken we terug op een roerige tijd. Er gebeurt veel in onze school, en 

er verandert veel. De afgelopen weken hebben wij samen met de personeelsgeleding een aantal 

intensieve gesprekken gevoerd met onze directeur a.i. Theo Wildeboer. We hebben enorm veel 

werk verzet met elkaar, vooral achter de schermen. Bijvoorbeeld: We hebben ingestemd met de 

schoolgids voor 2022/2023, onder voorbehoud van een aantal aanpassingen. Ook hebben we 

ingestemd met het werkverdelingsplan en het formatieplan. We hebben gesprekken gevoerd over 

de inzet van de NPO-gelden. We zijn daarnaast door de directeur nauw betrokken bij de 

sollicitatieprocedure voor de nieuwe leerkracht van klas 1. Het zijn goede gesprekken geweest, 

waarin Theo ons als MR actief betrokken heeft door te vragen naar onze ideeën en onze mening 

over verschillende onderwerpen. We hebben een goed beeld gekregen van waar Theo zich de 

komende tijd op wil richten en we hebben er vertrouwen in dat hij onze school echt verder kan 

helpen.  

 

Het is fijn om te weten dat veel ouders ons weten te vinden. Vanuit enorme betrokkenheid komen 

ouders soms met vragen of problemen bij ons. De MR heeft echter alleen medezeggenschap als het 

gaat om beleid. We kunnen geen rol spelen in problemen op individueel niveau of op klasniveau. 

Maar we nemen deze signalen wel serieus. En we komen op voor de ouders en kinderen, en voor 

het team. Daarom hebben wij in mei gebruikgemaakt van ons initiatiefrecht om ongevraagd 

voorstellen of adviezen in te brengen. In dit voorstel geven we aan dat we ons zorgen maken over 

de verbinding tussen ouders en school, en dat we zien dat deze al een tijd onder druk staat. 

Daarnaast hebben wij de volgende punten benoemd die volgens ons op korte termijn aandacht en 

actie nodig hebben: zichtbare visie van de school voor de langere termijn, duidelijkheid en 

transparantie in de communicatie van school naar ouders en de kwaliteit van het antroposofisch 

onderwijs. We zijn blij dat Theo dit advies serieus neemt en hierin ook al actie onderneemt. 

 

Ook komend jaar gaan we ons weer vol inzetten voor onze mooie school. En we hopen vanaf het 

nieuwe schooljaar een nieuw ouderlid te verwelkomen bij de MR. Daarover gesproken: denk je aan 

het invullen en inleveren van het stembiljet? Deze week hebben de oudste kinderen (van klas 5 of 
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jonger) een brief mee naar huis gekregen met een stembiljet. Met dit stembiljet kan iedere 

ouder/verzorger de voorkeur uitspreken voor één van de drie kandidaat-ouderleden voor de MR. 

Stem je graag mee? Lever dan het stembiljet uiterlijk 11 juli 9:00 uur in bij de leerkracht. Daarna 

sluit de stembus en tellen we de stemmen. De uitslag van de verkiezing delen we in de laatste 

schoolweek via Parro. 

 

We wensen jullie allemaal een heerlijke, zonnige, ontspannen zomer! Hartelijke groet,  

De oudergeleding van de MR: Josien Buiter (voorzitter, ouderlid, ouder Loes klas 5, Guus 

jongste kleuter) en Madelon van Hemel (ouderlid, ouder Benjamin klas 4, Jonathan klas 

2). 

 

 

Onze schooltuin 
 

Op het landgoed Valkenstijn heeft de school een mooie moestuin op 

een prachtige, groene plek in het park. In de herfst en vanaf het 

voorjaar zijn de kinderen van klas 5 hier elke week geweest om de 

moestuin (en een stuk eromheen) te verzorgen. Ze hebben de tuin 

in het najaar winterklaar gemaakt door het stuk grond schoon te 

maken en te bedekken met paardenmest en bladeren. In het 

voorjaar zijn ze begonnen met snoeien, compost omwerken en het 

openwerken van de grond. Verder met het zaaien, poten en ook al 

oogsten. Ze hebben een groot insectenhotel gebouwd, dat nu bij de 

ingang van de tuin hangt. Het wordt steeds completer. 

Klas 3 en 4 zijn in het najaar ook op de tuin geweest en hebben 

daar winterrogge gezaaid. Dit kwam prachtig op en heeft in de 

winter de bodem en zijn bewoners mooi beschermd. Begin juli was 

de rogge klaar om te oogsten en beide klassen hebben hun graan 

geknipt, gebonden en opgehangen op school om te drogen. Na de 

vakantie gaan ze het dorsen, malen en er wat lekkers van bakken. 

Nu komt de zomerperiode, waarbij de tuin het even zonder de kinderen moet doen. Maar gelukkig 

hebben we twee vrijwilligers, Lida en Wolter, die elke week op de tuin zijn om het wat bij te houden. 

Na de vakantie gaan de kinderen weer verder als zesdeklassers en zullen ze zeker veel gaan 

oogsten en gaan ze voorbereidingen doen voor de oogstmarkt! Na de herfstvakantie neemt de 5e 

klas het van ze over.  

 

Op 4 juni waren er open tuindagen bij VELT (Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren) en was ook 

onze tuin te bezichtigen, samen met de buurtmoestuin, waar vrijwilligster Lida lid van is. De 

bezoekers waren heel enthousiast en het was een gezellige dag. 

Mocht je op het landgoed Valkenstijn zijn (het park naast de school), neem dan gerust een kijkje 

bij de moestuin.  

 

Groene groeten van Annemiek 
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Zorgen over uw kind? De leerkracht voert regie 
 

Voor ouders/verzorgers die vragen, opmerkingen, complimenten, zorgen, et cetera hebben over 

het onderwijs aan hun kind(eren) hanteren wij de volgende communicatielijn: 

 

• De leerkracht is de spil en met alles over uw kind(eren) kunt u naar de leerkracht toe. Het is 

handig eerst even een afspraak te maken voor na schooltijd. 

• Gaat er iets niet goed met uw kind(eren) en heeft de leerkracht daarover extra informatie 

nodig, dan schakelt de leerkracht (niet de ouders) de ib’er in. 

• De ib’er wordt niet rechtstreeks benaderd door ouders via mail, telefoon of WhatsApp, behalve 

als daar in uitzonderlijke situaties aparte afspraken over zijn gemaakt. 

• Eventueel gaat de leerkracht samen met u én de ib’er in gesprek als dat nodig is (ouders, 

leerkracht, intern begeleider). Als er uitgevoerde onderzoeken besproken worden met een 

externe partij is de ib’er altijd bij het gesprek aanwezig. 

• Bij klachten/zorgen over het onderwijs kunt u als ouder bij de directeur terecht en hij zal 

eventuele acties uitzetten binnen het team. Daarnaast zal de directeur checken of de juiste lijn 

is gehanteerd in de communicatie. 

 

Deze communicatielijn garandeert dat wij snel met de juiste personen om tafel kunnen als er 

zorgen over de ontwikkeling van uw kind zijn en er geen tijd verloren gaat aan het opruimen van 

misverstanden.  

 

 

Het schoolplein: plannen en onderhoud 
 

In 2013 is het schoolplein ontworpen door 

Pauline Leene (ex-ouder van de school) en met 

ouderhulp gerealiseerd tot wat het nu is. Een 

belangrijke en fijne plek voor de kinderen met 

veel groen en plek om te spelen. Samen met 

Pauline ben ik om tafel gegaan hoe we het 

schoolplein nog fraaier kunnen maken en 

samen kunnen onderhouden. Ze heeft weer 

mooie plannen om het nog groener te maken, 

met minder tegels en variatie in de 

speelplekken voor de kinderen. Hiervoor is jullie 

steun en hulp hard nodig.  

 

De afgelopen jaren (coronatijd) gingen de 

werkochtenden vaak niet door en wordt het weer tijd om dit op te pakken. Zo willen we volgend 

schooljaar dat het schoolplein elke week wordt geveegd door twee groepen ouders die elkaar 

afwisselen; ze komen dan een half uurtje voordat de kinderen uit school komen om dit te doen. Zo 

is het snel gedaan en blijft het netjes. Voor het doen van grotere klussen en onderhoud, zoals 

hekken zetten, perken wieden, snoeiwerk, reparatie enzovoort willen we graag elke 5/6 weken een 

groepje ouders van 8:45 tot 12:30 uur om Pauline te helpen. Zo houden we samen het plein in 

goede staat. 

 

Aan het begin van het komende schooljaar zullen we voor de veegploeg een oproep doen, zodat we 

twee veegploegen hebben (voor even en oneven weken). Voor de klusochtenden maken we een 

lijst met de data voor het gehele schooljaar en die kunt u dan bij de eerste ouderavond invullen. Zo 

weten wij wie er elke keer komen en kan Pauline hierop plannen qua werkzaamheden. Het samen 

werken is altijd een gezellig gebeuren. En als jullie ook ideeën hebben over het schoolplein horen 

we die graag! Hartelijke groet van Annemieke.  
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De schoolgids en het vakantierooster 
 

Een nieuw schooljaar komt er niet zomaar. Daar gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. Alle 

plannen zullen u straks bereiken in de vorm van een schoolgids. Deze publiceren wij eind juli op de 

website van de school. Daarnaast is er natuurlijk de jaarkalender. Deze wordt door Tineke in Parro 

gezet.  

 

 

Belangrijke data in augustus en september 
 

Week 28 

Naast de gewone lessen gaan we ook verhuizen en de klassen schoonmaken.  

 

14 juli 

Alle leerlingen om 12:45 uur vrij.  

 

15 juli 

Laatste schooldag, uitreiking getuigschriften, feestelijk afscheid klas 6.  

 

Let op: aangepaste schooltijden 

* kleuters 9:30 uur tot 10:45 uur 

* klas 1 t/m 6 9:30 uur tot 12:00 uur. 

 

29 augustus 

Eerste schooldag 

 

31 augustus 

Klassenouderoverleg (centraal met directie en daarna aansluitend met de leerkracht in de klas) 

 

13 september 

Schoolfotograaf 

 

Let op: Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u als ouders door de leerkracht van de klas 

waar uw kind zit uitgenodigd voor een ouderavond.  

 

 

Vakantierooster 2022-2023  
 

Herfstvakantie 15-10-2022 - 23-10-2022 

Kerstvakantie 24-12-2022 - 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 - 05-03-2023 

Pasen (Goede Vrijdag + maand.) 07-04-2023 - 10-04-2023 

Koningsdag (donderdag) 27-04-2023   

Meivakantie 28-04-2023 - 07-05-2023 

Hemelvaart (do + vrij) 18-05-2023 - 19-05-2023 

Pinkstervakantie 27-05-2023 - 04-06-2023 

Zomervakantie 22-07-2023 - 03-09-2023 



 

 

 

 12 

Studie(mid)dag team: leerlingen vrij  
 

26-9-2022 (maandag) Studiemiddag team 

30-1-2023 (maandag) Studiemiddag team 

8-6-2023 (donderdag) Studiedag team vanuit bestuursniveau 

22-6-2023 (donderdag) Studiemiddag team  

 

Let op:  

 

De laatste schooldag voor de zomervakantie van 2023 (21 juli) gaan de kleuters van 09:30 uur 

tot 11:00 uur naar school en de leerlingen van klas 1-6 van 09:30 uur tot 12:00 uur. 

 

De een-na-laatste schooldag (donderdag 20 juli) gaan de leerlingen om 12:50 uur naar huis  

(’s middags dus geen les).  

 

 

 

Tot slot:  

We hopen natuurlijk van harte dat ons in het najaar een nieuwe COVID-uitbraak bespaard blijft. 

Toch moeten we ook realistisch en voorbereid zijn. Om die reden heeft een werkgroep een 

document opgesteld met daarin de regels en afspraken die we gaan volgen ingeval we te maken 

krijgen met een nieuwe uitbraak. De kern van het schoolbeleid is dat we de eisen van de overheid 

opvolgen, en die van de sectororganisatie PO-Raad. Eisen volgen wij, adviezen in principe ook, 

maar daar kunnen we van afwijken als daar goede argumenten voor zijn. Direct na de 

zomervakantie wordt het document met de medezeggenschapsraad besproken.  

Wij informeren u dan nader. 

 

 

 

 


