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AGENDA 

 
Donderdag 29 september    Michaelsfeest, gewone schooltijden 

Vrijdag 30 september     Studiedag Ithaka, lesvrij 

Zaterdag 1 oktober     Herfstmarkt Vrije School Kleverpark 

Woensdag 5 oktober     Boekenkraam op school 13.00-14.30 uur 

Vrijdag 7 oktober     Studiedag, lesvrij 

Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober  Herfstvakantie 

Zaterdag 5 november     Herfstmarkt op de Lindeboom 

 
Beste ouders, 
 
Wat hebben we genoten op dinsdag 6 september van een school vol bruisende activiteiten en 
geschminkte kinderen. Circus Kristal heeft zijn best gedaan op ieders gezicht een glimlach te toveren. Er 
werd volop geoefend op acrobatische kunsten, en we zijn dankbaar voor de hulp die ouders die dag 
boden. Bedankt allemaal, we kijken er met veel plezier op terug. 
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Koffie ochtend terugblik 

 

Afgelopen maandag 5 september hielden we een koffie ochtend voor ouders. Wat fijn dat er zoveel 

ouders de moeite namen om samen te zitten en schoolse zaken door te nemen. Sara en Maaike waren 

hierbij aanwezig vanuit de schoolleiding. Hieronder leest u een kleine terugblik. 

 

Er werd gesproken over de start met ons college van leerkrachten, en dat we erg blij zijn dat we zijn 

gestart met voldoende mankracht voor alle klassen.  

Verder lijkt het er op dat de gemeente in afzienbare tijd aan de slag gaat met het schoolplein. De ruimte 

achter de oude gymzaal (die nu niet in gebruik is) wordt vrij gemaakt zodat er extra speelruimte 

ontstaat. Sara onderhoudt hierover contact met de gemeente. 

We vernemen verder van ouders dat het fijn is als er zoveel mogelijk communicatie vanuit school 

verloopt via 1 kanaal. Onze bedoeling is dat alle communicatie via Parro gaat, maar omdat we nog 

onbekend zijn in het gebruik, nemen we de tijd om te evalueren wat het beste bij ons past. 

De urgentie van de aanwezigheid van klaar-overs op de Korte Verspronckweg is ook aan bod gekomen, 

met het verzoek om je aan te melden als ouder. Er is nu contact met de Ter Cleeff over de plannen van 

de gemeente om de oversteek nog veiliger te maken. 

Ook kwam de wens voorbij om weer een Kerstspel mogelijk te maken. Ouders zijn bereid mee te spelen 

en/ of te helpen.  

 

Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. De volgende koffie ochtend is op 18 januari 2023. Zet deze 

vooral in de agenda. Het is fijn om ouders betrokken te zien. 

 

Ingebruikname Parro voor oudercommunicatie  

 
U heeft afgelopen dinsdag een uitnodigingslink ontvangen om de 
communicatie app Parro te installeren. Deze link is 7 dagen geldig. U heeft 
automatisch toegang tot Parro omdat uw kind(eren) in ons Leerling Volg 
Systeem (LVS) staan. 
U kunt de app downloaden op uw telefoon. Wilt u dit niet, of wilt u ook via uw pc de app gebruiken, ga 
dan naar talk.parro.com  
Alle communicatie verloopt in de toekomst via Parro. In de overgangsperiode wordt de mail ook nog 
gebruikt. Het gebruik van Parro is voor ons ook nieuw.  
Absent melden kan vanaf nu in Parro. Lukt het nog niet, stuur dan een sms. Net als in Klasbord, gaan we 

deze app ook gebruiken voor: 

• Aanmelden 10 minuten gesprekjes en ouderhulp 

• Privacy voorkeuren doorgeven 

• Mededelingen van leerkrachten en schoolleiding lezen 

• Foto's en filmpjes bekijken 

• Met leerkrachten gesprekken starten 

Veel vragen kunnen al worden beantwoord door een kijkje te nemen op de helpdesk, klik op deze link: 
Parro – Kennisportaal (zendesk.com) 

www.parro.com/ouders 
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Michaelsfeest – Feest van oogst en moed 

 
Eind september vieren we het Michaelsfeest waarin we 
de oogst verzamelen die ons kracht geeft om de donkere 
tijd door te komen. Het feest gaat ook over de moed in 
jezelf vinden. De aartsengel Michael die we kennen als 
de figuur die de draak – het boze – versloeg, staat voor 
moed. Met de jongste kinderen komt dit verhaal nog niet 
expliciet aan bod, maar gaat het feest meer om het 
verzamelen van de oogst en dit tot een feestmaal 
bereiden. We doen allerlei uitdagende spelletjes, zodat 
de kinderen moed in zichzelf vinden.  
 
Michaëlsfeest hulp gevraagd op donderdag 29 
september!  
 
Sup uitlenen 
Op de dag van het Michaëlsfeest zullen we allerlei 
activiteiten doen bij het Wed. Met de hoogste klassen 
(klas 5 en 6) willen we net als vorig jaar gaan suppen. 
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die een sup hebben en deze willen uitlenen. Het is fijn als u zelf 
ook mee kunt op deze dag en kan helpen met de activiteit. Mocht u wel een sup hebben die u wilt 
uitlenen, maar kunt u niet mee op 29 september, dan is het fijn als iemand anders voor de sup kan 
zorgen en hem kan meenemen van het Wed naar school. Er zal van 11:30 tot 14:15 gesupt worden. 
  
Vuurmeesters 
We willen de Michaëlsdag afsluiten met een Michaëlsvuur. We zijn daarom op zoek naar ouders die het 
vuur willen maken rond 14:00 uur, op het schoolplein. Voor een vuurschaal wordt gezorgd. De dag 
eindigt om 15.00 uur. 
We hopen dat het zo een fantastisch mooi en avontuurlijk feest wordt. We kijken er naar uit! 
 

Huursysteem euritmieschoenen 

 

Ook dit schooljaar verzorgt juf Katinka bij ons de euritmielessen voor alle 

klassen op de dinsdag. 

In de euritmieles wordt gedanst, gesprongen en gehuppeld.  Om dit veilig 
te kunnen doen, dragen de kinderen van klas 1-6 euritmieschoenen met 
een stroeve zool.    
Op onze school maken wij gebruik van een huursysteem. Voor 7,50 euro 
per jaar is uw kind het gehele jaar door voorzien van euritmieschoenen in 
een stoffen tasje. Als de schoenen niet meer passen, gaan ze in de 
wasmachine en komen schoon weer op de plank te liggen.    
Een duurzaam systeem, de schoenen gaan immers meerdere kinderen 
mee. Het geld wordt gebruikt om versleten schoenen te vervangen en om 
de wasmachine en droger te laten draaien.    

Wilt u het bedrag overmaken op:    
IBAN: NL33INGB0001370327 t.n.v. Vrijeschool Kleverpark  
Bij de betaling graag vermelden: Naam kind, klas, locatie Lindeboom en de gewenste maat. 
Bij voorbaat hartelijk dank!  
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INGEZONDEN BRIEF 

Haarlem, 12 september 2022 

Vrije School De Lindeboom 

T.a.v. alle ouders 

Korte Verspronckweg 7-9 

2023 BS Haarlem 

Per e-mail: info@vskleverpark.nl 

  

Beste ouders van De Lindeboom,  

 

Elke morgen staan er klaar-overs op de Korte Verspronckweg, een van de drukste punten van de 

omgeving. Deze klaar-overs zijn er om de kinderen die op de fiets naar school komen, veilig te kunnen 

laten oversteken. Zowel de kinderen van de OBS Ter Cleeff als de kinderen van De Lindeboom profiteren 

daarvan.  

Elke dag zijn er 2 klaar-overs (liever 3 vanwege behoorlijke drukte) nodig. De afgelopen jaren waren het 

de ouders van de kinderen van Ter Cleeff die deze rol op zich namen.  

Sinds dit jaar verblijven alleen nog de groepen 8 (65 leerlingen) van Ter Cleeff aan het pand aan de Korte 

Verspronckweg en zullen waarschijnlijk in de loop van dit schooljaar verhuizen naar het hoofdgebouw 

aan de Santpoorterplein. 

Nu er (veel) minder kinderen op de dependance zijn, zijn er ook veel minder ouders die de rol van klaar-

over op zich kunnen nemen.  

Er zijn in totaal zeker 20 tot 25 vrijwilligers nodig; 3 per ochtend met extra mensen als reserve bij uitval. 

Geen van onze scholen heeft de mankracht om voldoende klaar-overs beschikbaar te hebben. 

Vanzelfsprekend zal de Ouderraad van Ter Cleeff aan de ouders van de kinderen in groep 8 (mogen ook 

uit andere groepen komen) een hernieuwde oproep doen om zich te melden als vrijwilliger. 

Namens de Ouderraad verzoek ik jullie eveneens vrijwilliger te zijn en deze taak op te pakken.  

Elke klaar-over zal een korte cursus volgen en heeft vervolgens (afhankelijk van het aantal vrijwilligers) 

eenmaal per week van ongeveer 08.10 uur tot 08.30 uur “dienst”. Dat is een kleine inspanning met groot 

resultaat. 

Laten we er als ouders samen voor zorgen dat zowel de kinderen van De Lindeboom als de kinderen van 

Ter Cleeff veilig naar school kunnen komen.  

  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Ouderraad Ter Cleeff, 

Laura van der Horst 

or@tercleeff.nl 
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Kinderboekenweek  
 
Woensdagmiddag 5 oktober van 13:00 tot 14:30 uur staat de boekenkraam van de 
Kennemerboekhandel weer bij ons op school met een mooie boekenkraam! 
Zij staan daar met prenten- en leesboeken voor kinderen tot 12 jaar en nemen ook de 
kinderboekengeschenken mee. 
De inloop is buitenom via de kleuterklassen direct naar het lokaal van klas 6, waar u de tijd en 
mogelijkheid krijgt om de boeken door uw handen te laten gaan.  
10% van de verkoop van kinderboeken tot 12 jaar door ouders van De Lindeboom gaat naar een bon 
voor onze schoolbieb, en dat geldt ook voor de in de winkel.  
 
Opvang  na schooltijd 
  
De verschillende opvangorganisaties zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over onze studie(mid)-dagen en 
andere uitzonderingen voor komend jaar. Voor de vakantie kreeg u deze in het overzicht belangrijke 
data al toegestuurd. Zij kunnen echter niet alles opvangen. Overlegt u tijdig met uw opvang-organisatie 
over het ophalen c.q. opvangen van uw kind(eren)?  
Wilt u zo vriendelijk zijn om ons een overzicht te sturen van de dagen welke uw kind naar de opvang 
gaat, en welke? 
 

Oproep nieuwe GMR leden 

Afgelopen schooljaar heeft het bestuur van Stichting Ithaka afscheid genomen van een aantal GMR 

leden (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Mocht je als ouder geïnteresseerd zijn in een rol 

als GMR lid, neem dan contact op met de school of met de ouder die namens de school in de MR zitting 

neemt. Dit zijn Maaike Honig (personeelsgeleding) of Hester ter Horst (oudergeleding) te bereiken via 

medezeggenschapsraad@vskleverpark.nl 

 

INGEZONDEN BERICHTEN 

 

Graag brengen wij jullie op de hoogte van het aanbod van het CJG voor ouders. Er worden regelmatig 

lezingen en cursussen gegeven over alles dat er bij uw kind kan spelen. 

Home (opleidingsportaal.nl) 
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