Nieuwsbrief

september 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.

Dit is de eerste nieuwsbrief van De Es na de prachtige zomer van 2022 en alweer de derde
op rij, nadat we in juni gestart zijn met het uitbrengen van ‘ons’ maandelijks bulletin.
Het is een hele klus om alle ‘nieuwtjes’ zo compact mogelijk te presenteren, maar als de
nieuwsbrief er eenmaal ligt, dan zijn we trots.
We hebben nog steeds geen besluit genomen over de naam voor deze nieuwsbrief;
suggesties zijn dus nog steeds welkom. Krijgt u een leuke ingeving, mail deze dan naar
juf Jet: j.klok@vrijeschoolassen.nl.

Van de directie
Voor mij is het altijd weer een opluchting om na de zomervakantie, bij de start van het
nieuwe schooljaar, te mogen vaststellen dat er geen ernstige zaken zijn voorgevallen. We
hebben de kinderen, u als ouders en de collega’s weer allemaal mogen verwelkomen op
school. Dat geeft bij de start al zoveel blijdschap. Daarbovenop dan de prachtige verhalen
over ontmoetingen, een heerlijke vakantie en niet te vergeten het prachtige zomerweer.
Wat is er veel genoten!
In de week voor de eigenlijke start van de school is er door het team hard gewerkt om
alle klassen op orde te brengen. Wat is er gesleept met tafeltjes en stoeltjes en wat zijn
er veel dozen met verbruiksmaterialen uitgepakt. Van potloden tot periodeschriften,
van rekenboeken tot vouwblaadjes, werkelijk van alles heb ik voorbij zien komen. De
stemming is goed en iedereen gaat ‘als de brandweer’. Wat zeker geholpen heeft, is een
heel mooie en inspirerende studieochtend voor het team onder leiding van Rik ten Cate,
een vrijeschoolleerkracht in hart en nieren, die ons als team terug heeft gevoerd naar de
beginselen van de vrijeschoolpedagogie. We hebben gesproken over onze opdracht als
team en wat daarvoor nodig is. We hebben elkaar ‘in de ogen gekeken’ en samen gezegd:
‘We gaan ervoor’.
Inmiddels draaien we al een paar weken. Het is de tijd van ouderavonden en
oudergesprekken. Dat verloopt allemaal in een goede sfeer. Als team hebben we onder
leiding van een rekenspecialist een studiemiddag gevolgd over ons rekenonderwijs.
Daaraan voorafgaand zijn er lesbezoeken geweest, om te bekijken wat goed gaat en
wat nog beter moet. Ondertussen heeft de school gedeeltelijk blank gestaan door een
verstopping en zijn de voorbereidingen voor het Michaëlsfeest in volle gang. Welkom dus
in het schooljaar 2022-2023, waar het ‘ongewone’ eigenlijk gewoon is; waar het bruist,
zoemt en inspireert.
Ik wens alle ‘bewoners’ van De Es een heel gezond, gelukkig en leerzaam schooljaar
toe. Een schooljaar ook waarin we verder kunnen werken aan de plannen die we voor de
zomervakantie met elkaar hebben gemaakt.

Theo Wildeboer
Directeur a.i. Vrijeschool de Es

Foto-impressie jaarafsluiting 2021-2022

Schoolontwikkeling
We werken op De Es aan vier speerpunten. Ik benoem ze hier kort en geef even de stand
van zaken aan u door:

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. Misschien heeft u al opgemerkt dat de school er netter uitziet dan
ooit. Er is in de vakantie heel veel opgeruimd. Het motto (van Rik ten Cate!), ‘Je laat
een ruimte netter achter dan dat je hem hebt aangetroffen’ begint echt z’n vruchten
af te werpen. Fijn dat het zo kan. Het voorkomt een ingewikkeld corveerooster waar
niemand echt warm voor liep. Overdag is het ook rustiger in de school. Leren vraagt op
veel momenten concentratie en rust. Vandaar dat ik hier ook op toezie. We willen dit
vasthouden en nog wat uitbouwen.

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. Inmiddels is
er een heel productief en constructief overleg met de klassenouders geweest. Een
overleg ‘nieuwe stijl’. Na het overleg met mij gingen de klassenouders met ‘hun’ eigen
leerkracht in gesprek. Er is veel hulp aangeboden en in dank aanvaard. Wat fijn dat
de ouders zo meedenken en betrokken zijn. Via de communicatielijnen die er nu zijn,
werkt het. Wensen, zorgen en aandachtspunten komen op de goede plek terecht en
dat geeft iedereen rust en positieve energie. Zorgen over uw kind of het klasgebeuren?
Maak het bespreekbaar met de leerkracht. We zien dat dit echt goed gaat. Waar nodig
wordt de intern begeleider meteen bijgeschakeld. Er worden afspraken gemaakt rond
de extra begeleiding van kinderen en de afspraken die er gemaakt worden, zijn ‘strak’
en worden meteen opgepakt. Op deze manier creëren we voorspelbaarheid en kunnen
we de verwachtingen over en weer realistisch houden.

3

Een sterk aanbod voor alle vakken, niet in de laatste plaats voor taal, rekenen en
lezen. Ik schreef al dat we een eerste studiemiddag achter de rug hebben over het
rekenonderwijs op school. Tijdens deze studiemiddag zijn afspraken gemaakt over
de hoeveelheid rekentijd in de klassen en over het aanbod. Ook worden er extra
rekenmaterialen aangeschaft. De studiemiddagen rond rekenen die nog volgen,
monden uit in een sterke doorgaande lijn rond rekenen en wiskunde op De Es. Alles
komt op papier te staan. De voorbereidingen voor het versterken van het taal-/
leesaanbod zijn inmiddels ook van start gegaan. Ook hier worden we verderop in het
jaar begeleid door een externe deskundige.

4

Hiermee samenhangend: didactisch sterke lessen van de juf en meester voor de klas. Een
eerste ronde lesbezoeken door de rekenspecialist heeft plaatsgevonden. We hebben als
team van hem gehoord waar de aandachtspunten liggen voor effectief onderwijs. De
lesbezoeken krijgen een vervolg en in een van de volgende nieuwsbrieven wil ik daar
iets meer over vertellen.

Theo Wildeboer

Personeel
Als het over de collega’s gaat, dan zijn mooie en minder mooie verhalen te vertellen.
Na een vliegende start van Sheila en Maiken hebben we helaas moeten melden aan
de ouders en leerlingen van klas 5 dat Maiken ons per 1 november gaat verlaten.
Maiken heeft voor zichzelf de balans opgemaakt en geconcludeerd dat lesgeven op een
vrijeschool toch niet helemaal aansluit op haar ideeën. Maiken heeft echt haar best
gedaan en laten zien dat ze een heel fijne collega en een goede leerkracht is. We zullen
haar missen.
Ook Bart gaat ons verlaten. Bart gaat zich concentreren op zijn bedrijf, waarin hij
huiswerkbegeleiding geeft. Daar ligt zijn hart en het is goed zo. We willen hem bedanken
voor zijn inzet en hem het allerbeste wensen. Bart blijft tot de herfstvakantie bij ons.
Viveka is weer van start gegaan en het is geweldig om te zien hoe ze haar klas heeft
ingericht en met de kinderen aan de slag is. Vooralsnog voor 3 dagen per week. Top!
Jet is in de vakantie geopereerd en herstellende. Ze werkt op de woensdag en donderdag
in klas 2. Hierbij wordt ze op deze dagen door Arnika ondersteund. Hieronder even een
berichtje van Jet zelf over haar situatie en herstelproces.
Helaas hebben we in de tweede schoolgaande week het bericht ontvangen dat
Annemieke is uitgevallen. Ze heeft jarenlang heel (te) veel van zichzelf gegeven en rust
en afstand van de school nodig. We gunnen haar dat, maar nu ze er niet is, merken we
ook des te meer hoe waardevol ze voor de school is.
U ziet, we maken weer van alles met elkaar mee. Maar we merken ook dat we als team
elkaar steunen en opbeuren. Om de plekken op te vullen die nu gaan ontstaan, zijn twee
leerkracht-vacatures gesteld.

Theo Wildeboer

Bericht van Jet
Beste ouders, lezers van de nieuwsbrief,
Na mijn operatie (die overigens prima is verlopen) begin augustus, is er hodgkin bij
mij geconstateerd. Dat is, zo zei de huisarts, vervelend, maar goed behandelbaar. Ik
heb diverse onderzoeken gehad in het UMCG en de artsen daar vertellen mij eigenlijk
hetzelfde. Over een aantal maanden word ik bestraald en tot die tijd ga ik zo veel
mogelijk gewoon aan het werk. Tijdens de onderzoeken bleek er ook ‘iets’ met mijn
schildklier te zijn. In de komende weken gaan ze onderzoeken wat dat ‘iets’ is en hoe ze
dat ‘iets’ kunnen bestrijden. Het kan zijn dat ik de komende tijd af en toe afwezig ben
vanwege onderzoek of andere afspraken, maar voor de rest is het motto: ‘Keep calm and
carry on!’
Groet,

Jet van de Klok

Verkeersituatie rond De Es
De klassenouders (en eerder de MR) hebben mij gevraagd om de
verkeersituatie rond De Es bij het ophalen en brengen van de kinderen
te verbeteren. Een goed punt natuurlijk!
Vooral aan de kant van de Tuinstraat is het soms erg onoverzichtelijk,
doordat er auto’s geparkeerd staan en kinderen de straat oversteken.
We hebben met z’n allen de opdracht heel goed op te passen en regels
en afspraken te respecteren rond het ophalen en brengen. Ik kan het
parkeren voor de school niet verbieden, er staan immers geen borden
en er is vlak voor de school geen gele stoeprand. Wel roep ik iedereen
op om, wanneer u uw kind met de auto komt halen, uw auto in de
Bremstraat achter te laten. Houd de straat vlak voor de school (voor
het zwarte hek van Koala en De Es) a.u.b. vrij tijdens de start van de
school en wanneer de school uitgaat.
Ik ben overigens met de gemeente Assen in gesprek over hoe we de
veiligheid rond de school kunnen verbeteren. Tegelijkertijd zijn we
bezig met een programma voor de school rond verkeerseducatie op De
Es. Ik informeer u daar in een volgende nieuwsbrief nader over.

Theo Wildeboer

Klussen in en rond de school
Van het bestuur heb ik toestemming gekregen om in het gebouw
(en eromheen) wat zaken te optimaliseren. Zo gaan we extra
magazijnruimte scheppen en een nette directiekamer maken waar ook
ouders behoorlijk ontvangen kunnen worden en we met kleine groepen
kunnen vergaderen (de ruimte waar nu de administratie zit).
Er komen boven in de hal voor de leerlingen nieuwe werktafeltjes (alles
in dezelfde stijl), we knappen het personeelstoilet op en lossen het
probleem van de waterafvoer op het schoolplein op. Ook gaan we de
trapopgang schilderen, nieuwe wasbakken in de klaslokalen plaatsen
en nog wat andere zaken veranderen en verbeteren. Verder kijken we
opnieuw heel kritisch naar de ventilatie. Omdat het niet eenvoudig
is om bedrijven te vinden die snel beschikbaar zijn (een aannemer,
schilder, installateur, etc.) zal het niet van vandaag op morgen klaar
zijn. Maar we gaan ermee aan de slag en willen de overlast voor de
kinderen tot een minimum beperken (dus vooral in de vakanties). Wie
connecties heeft, mag zich trouwens bij mij melden. Ik opteer wel voor
solide bedrijven die hun afspraken nakomen, hun werk kwalitatief
goed verrichten en natuurlijk ook echt tijd vrijmaken als de nood aan
de man is.

Theo Wildeboer

Ons schoolplein, oproep aan ouders
Vanuit onze tuinvrouw Paulien is het verzoek gekomen om ons plein beter te
onderhouden. Zij organiseert pleinwerkochtenden om ons plein mooi te houden. Tijdens
deze ochtenden is het fijn om groot onderhoud te doen. Denk aan snoeien, bouwen en
andere klussen. Als het vegen van het plein niet wordt bijgehouden kost dit dus te veel
tijd en gaan die ochtenden verloren wat betreft het grotere onderhoud.
Via de klassenouders is er een oproep gedaan voor ten eerste het vegen van het
schoolplein. Iedere vrijdagochtend vanaf 12.00 uur willen we graag een groep ouders die
om de week het schoolplein gaan vegen. De veegploeg wordt (door de klassenouders) per
klas geregeld. Iedere klas komt dus aan de beurt. Dit zal in eerste instantie best een klus
zijn, maar als dit eenmaal loopt, is het een kwestie van bijhouden. Fabian heeft nieuwe
bezems aangeschaft en het zou heel fijn zijn als wij hierin hulp krijgen van de ouders.
Best een belangrijke taak, want zo kunnen onze kinderen fijn spelen op ons plein.
Ten tweede zijn er vier data dat Paulien aan het werk wil voor de grotere klussen. Vrijdag
23 september is de eerste dag. Ook hier zal een ploeg per klas worden samengesteld. De
klassenouders nemen ook hierin het voortouw.

Arnika

Uit de klassen
Klas 1
In klas 1 zijn veel dingen nieuw! We hebben een nieuwe klas, een nieuwe juf. We hebben
een eigen tafel en stoel, een vaste werkplek, eigen potloden en krijtjes, we genieten van
gymnastiek van meester Rik en leren ondertussen de hele dag. We leren zelfs wanneer we
het eigenlijk zelf niet doorhebben! Een kleine impressie:
We starten iedere ochtend met de spreuk. Daarbij doen we ook korte vingerspelletjes en
opzegversjes met gebaren en bespreken we de dag en de datum.
De vertelstof in de eerste klas bestaat uit sprookjes. Uit het vertelde sprookje wordt een
letter besproken. Daar tekenen we een letterbeeld bij: bijvoorbeeld de S van slang, uit het
wonderbaarlijke sprookje waarin een arme bediende stiekem een hapje van de maaltijd
van de koning nam. Dat leidde tot bijzondere gebeurtenissen. De kinderen luisteren
ademloos en zien vaak het letterbeeld al voor zich.
We werken in zogenoemde periodeschriften, dat zijn mooie, grote werkschriften zonder
liniatuur. Juf tekent het letterbeeld voor, op het bord, en de kinderen tekenen het
letterbeeld na, in hun letterschrift. We verkennen de letter, hoe ziet de letter er precies
uit? Wie kan de letter namaken van bijenwas? We schrijven de letter in de lucht, maken
de letter met krijtjes, proberen de letter te schrijven. Dat is best een grote klus, want we
willen het allemaal zo mooi mogelijk doen. Het periodeschrift wordt zo een schrift om
trots op te zijn!
Ook de cijfers worden uitgebeeld en getekend in een mooi periodeschrift. Zo krijgen we
inzicht in de getalstructuur en werken we naar het eigenlijke rekenen toe.
Met vriendelijke groet,

Sheila Polling
Leerkracht klas 1

Klas 6

Gouden weken
De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een
fijne sfeer in de klas. Elk schooljaar opnieuw wordt er een nieuwe groep gevormd. Er
ontstaan ‘nieuwe’ klassen, er komen klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de
groep. Ook als de groep helemaal hetzelfde blijft, wordt de groep na de zomervakantie
opnieuw gevormd. Na zo’n langere periode uit elkaar geweest te zijn, worden de regels en
groepsnormen opnieuw bepaald.
In deze gouden weken werk je naast je periodes, rekenen, taal en de kunstzinnige vakken
aan de sociale vorming van je klas. In klas 6 hebben we dat onder andere gedaan door
middel van de periode ‘Street art’.
Nu denk je misschien dat we vooral hebben zitten tekenen .... Nou, we kunnen je vertellen
dat dat klopt. Maar we hebben tijdens de periode ook gewerkt aan onder andere:
- Sociaal-emotioneel
Overleggen, samenwerken, geven/nemen, compromissen sluiten, rekening
houden met jezelf en een ander
Rekenen
Meten, op schaal werken, vergroten en verkleinen
Taal
Praten over kunst, overleggen, luisteren naar een uitleg door middel van filmpjes,
luisteren/begrijpen van Engelse taal
Creatieve vakken
Kleurgebruik
Materiaalgebruik
Passend bij een thema
Ontwerpen van letters
Wat misschien wel het leukste was, is het resultaat van deze periode. Een lelijke
container die we hebben voorzien van een ruimtethema en die er nu een stuk mooier
uitziet. Mocht je benieuwd zijn naar het resultaat .... Hij staat bij de kleuteringang.
Groetjes, Klas 6

Ouderavond
Na een inspirerende opmaat voor de leerkrachten dit jaar met Rik ten Cate, is hij
opnieuw uitgenodigd om ook een lezing te geven voor belangstellende ouders. Over
vrijeschoolonderwijs en gemeenschapsvorming.
Hij sprak over zijn verleden als vrijeschoolleerkracht en leraar aan de Hogeschool Leiden.
Tegenwoordig is hij lid van de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging en
een veelgevraagd spreker overal in het land.
De zaal was gevuld met ouders en leerkrachten. Fijn om te horen over kunstenaarschap,
over ouderparticipatie en het samen kijken naar kinderen. Start van een nieuw jaar, een
vernieuwd team en ook (en dat is natuurlijk ieder jaar zo) nieuwe ouders en leerlingen.
Een opmaat bevat altijd een wens, een boodschap en een drijfveer om aan het nieuwe te
beginnen.
Nu ik dit schrijf, zijn we alweer drie weken aan het werk. Gebeurden er kleine wonderen
en waren er ook al dingen die we niet zo bedachten met elkaar. De beweeglijkheid en het
kunstenaarschap waar Rik over vertelde, doet een beroep op ons.

Carin Buijsman

Atelier voor Ouders
Beste ouders van de noordelijke vrijescholen,
In Assen is er dit schooljaar weer een Atelier voor Ouders. Het wordt
gehouden op vier zaterdagen door het jaar heen. Samen met andere
ouders en opvoeders dompel je je onder in de achtergronden van de
vrijeschoolpedagogiek.
Alles wat je ervan kunt verwachten vind je hier, je kunt je dan ook
meteen aanmelden:
https://devrijeschoolassen.vrijescholenathena.nl/atelier-voor-ouders/

Handwerklessen
Zoals wellicht bekend kan juf Annemieke de komende tijd de
handwerklessen op De Es niet geven. In overleg met de directie
is besloten dat ik deze lessen voorlopig op me zal nemen,
daarvoor hebben we een vrijwilligerscontract opgesteld.
Velen van jullie kennen mij als ouder van Evie (klas 5) en Merlijn
(klas 3), bovendien liep ik afgelopen schooljaar stage op De
Es als onderdeel van mijn studie aan de vrijeschoolpabo. Deze
studie bracht me niet wat ik er van verwachtte, vandaar dat ik
nu tijd heb om deze klus op me te nemen. Handwerken zit mij
in het bloed; mijn vader naaide als rasechte hippie zijn eigen
kleren en mijn moeder was gediplomeerd handwerkjuf. Van
heel jongs af aan had ik interesse in en talent voor alles wat
met handwerken te maken heeft. Ik geef de handwerklessen
uiteraard in overleg met de eigen leerkracht, die tijdens deze
lessen ook aanwezig is in de klas. En voor de kinderen ben ik
een bekend gezicht, dat is fijn. Ik heb er heel veel zin in!

Sanderijn van Vliet-Besterveld

Parro
Soms gebruiken ouders één e-mailadres voor schoolzaken van hun
kinderen. Iedere ouder krijgt dan wel een eigen account voor Parro, maar
dat is gekoppeld aan één e-mailadres. Dat geeft soms wat problemen.
Loopt u hier ook tegenaan, bijvoorbeeld wegens echtscheiding, neem dan
contact met mij op via administratie@vrijeschoolassen.nl. Dan maak ik
voor één voor beiden een nieuw account aan.

Tineke Braspenning
Managementassistent

					

Nieuws van de MR
Na een heerlijke vakantie is de MR ook weer op stoom aan het komen. Onze eerste
vergadering van dit schooljaar is op maandag 26 september. Dan staat in ieder
geval op het programma: het vaststellen van de jaarplanning, de taakverdeling
binnen de MR en het jaarverslag 2021/2022.
Waarom hebben we eigenlijk een MR? Kort gezegd is de MR er om bij te dragen
aan de kwaliteit van het beleid op school, en daarmee ook aan draagvlak voor
beleid. Een MR praat mee over beleid, en op belangrijke beleidszaken heeft
de directeur de verplichting om de medezeggenschapsraad om advies of
instemming te vragen. Op die manier kan de MR als vertegenwoordiging van
ouders en personeelsleden invloed uitoefenen op het beleid op school en wordt
de directeur gevoed door een georganiseerde vorm van ruggespraak vanuit
personeel en ouders. Dit gebeurt altijd in onderling overleg met zoveel mogelijk
betrokkenen en is gericht op het beter maken van de school voor alle partijen.
De MR van De Es bestaat uit een personeelsgeleding, die een vertegenwoordiging
is van het personeel, en een oudergeleding, die de ouders vertegenwoordigt. De
personeelsgeleding bestaat uit Dieuwertje Meijer (leerkracht klas 6) en Károly
Versluys (leerkracht kleuterklas). Een derde personeelslid wordt op dit moment
geworven. De oudergeleding bestaat uit Josien Buiter (voorzitter; ouder van
Guus kleuterklas en Loes klas 6), Madelon van Hemel (ouder Jonathan klas 3 en
Benjamin klas 5) en Jolynn van der Zee (ouder Indy klas 3).
In het komend jaar zullen we jullie als ouders via deze nieuwsbrief op de hoogte
houden van onze werkzaamheden. Ook zullen we over bepaalde zaken jullie
input gaan vragen. En heb je vragen over beleidszaken, dan kun je ons altijd even
aanschieten op of rond het schoolplein.

Madelon van Hemel-Ruiter

Bericht van de klassenouders
Elke klas heeft twee klassenouders. Ze helpen de leerkracht bij klusjes in de klas,
regelen brei-ouders, bakken koek voor de ouderavond, zorgen dat er genoeg hulp is bij de
jaarfeesten en beheren de klassenpot (voor aankopen voor de klas en ‘lief en leed’).
Regelmatig gaan ze samen om de tafel. In de schoolweek na de vakantie stond het eerste
overleg gepland en is er alweer veel besproken. Hierna was er aansluitend overleg met de
desbetreffende leerkracht om door te nemen welke hulp er nodig is de komende periode.
Klassenouders zijn een schakel tussen ouders en school. Op de vrijeschool is
ouderparticipatie heel belangrijk, na een moeilijke coronatijd zijn er nu weer tal van
mogelijkheden om bij school betrokken te zijn en met hulp bij te dragen. Zo komt er
een veegploeg voor het plein en ook de tuinwerkdagen komen er aan. Momenteel is het
Michaëlsfeest een belangrijk punt op de agenda. Hier is altijd veel hulp bij nodig. Als
ouders willen helpen of vragen hebben, kunnen ze zich melden bij de klassenouders.

Catelijn Hamstra-Deerenberg
(Elout klas 6, Rodanthe klas 4, Felia kleuterklas)

Belangrijke data in september en oktober
26 september
Alle leerlingen om 12:45 uur vrij. Studiemiddag team
Ouderavond klas 4
27 september
Ouderavond klas 3
30 september
Michaëlsfeest
7 oktober
Ontruimingsoefening
17-21 oktober
Herfstvakantie

Jarigen oktober
Kleuterklas Carin
3 Maren
18 Evy
Kleuterklas Károly/Arnika
Klas 1
13 Mees
15 Morris
Klas 2
6 Kees
9 Ninthe
Klas 3
-

Klas 4
21 Puck
21 Ravi
29 Jalissa
29 Feija
Klas 5
17 Leah
Klas 6
2 Sild

