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AGENDA 

 
Vrijdag 7 oktober     Studiedag, lesvrij 

Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober  Herfstvakantie 

Zaterdag 5 november     Herfstmarkt op de Lindeboom 10.30-14.00 

Vrijdag 11 november     Sint Maarten, les tot 13.00 uur 

Maandag 28 november     Eerste Advent 

Vrijdag 2 december     Sint Nicolaas, les tot 13.00 uur 

Maandag 5 december     Studiedag, lesvrij 

Maandag 12 december     Derde Advent 

 
 
Beste ouders, 
 
Na een paar flinke herfstachtige dagen vol regen hielden wij ons 
hart vast voor het Michaëlsfeest. 
In de ochtend verzamelden alle klassen van de onderbouw zich bij 
het Bezoekerscentrum in de Kennemerduinen. Van daar togen zij 
zich door een in nevelen gehuld bos naar 't Wed. Met verschillende 
spelen konden de kinderen hun moedsproef doorstaan.  Dan komt 
daar uit de mist een heuse draak op, die nadat hij getemd was al 
even mysterieus weer in nevelen opging... Hoe symbolisch dat met 
het temmen van de draak ook de zon weer tevoorschijn kwam om 
ons nog even aan te kunnen warmen. 
 
In de kleuterklassen werd het oogstfeest uitbundig gevierd. Slingers 
met vrolijke zwierezwaaiers en vliegers. Prachtige volle herfsttafels 
vol seizoensproducten zoals pompoenen, appels en kastanjes, 
zelfgemaakte groentesoep.  En de heerlijke lucht van alle 
drakenbroden die gebakken werden, de ene nog angstaanjagender dan de andere.  
 
Hieronder een impressie van dit prachtige feest in beeld. Het oogstfeest in de kleuterklassen, en de 

viering bij het Wed. Wij kijken er met veel plezier op terug. Dank aan alle ouders die hebben geholpen 

dit feest zo bijzonder te maken. 
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Terugblik studiedag 30 september 
 
Vrijdag waren de kinderen vrij vanwege de Ithaka Studiedag waar al onze scholen aan deelnamen. 
Afgelopen vrijdag zijn we met alle scholen van Ithaka ‘In Beweging’ geweest. Wat beweegt ons? 
Bewegen is leven, je ontdekt bewegend de wereld. Na een lezing van Biek Leissner over beweging in de 
Vrijeschool en een 250 koppig koor van medewerkers van Ithaka, gingen wij uiteen in verschillende 
workshops. Hoe zorgen wij voor de dynamische lesdag, hoe verzorg je het zinvol bewegen in de hogere 
klassen passend bij de lesstof, wat zijn de wetenschappelijke en antroposofische achtergronden van 
beweging in ons onderwijs? Fijn om elkaar te ontmoeten, collega’s van andere scholen te spreken in 
beweging te zijn met elkaar en te voelen hoe Ithaka groeit en zorg draagt voor een gemeenschap waar 
wij allen vanuit gaan. Een mooie start van de herfst om zo gevoed de komende periode in te kunnen 
gaan. 
 
Morgen, vrijdag 7 oktober, zijn de kinderen weer lesvrij vanwege een studiedag op onze eigen school. 
Deze dag zullen zowel de kleuterbouw als de onderbouw onder leiding van de Begeleidingsdienst voor 
Vrije Scholen studeren en werken aan inspirerend en activerend rekenonderwijs.  
 
Dan nog maar een week voordat we even een adempauze nemen om uit te waaien en te genieten van 

alle prachtige kleuren en geuren van de natuur in de herfstvakantie. 

 

Warme groet, mede namens het team, 

 

Sara de la Parra 

Directrice VS de Lindeboom 
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Verkeersouders gezocht! 
Dankzij onze herhaalde oproepen hebben we een mooie groep ouders gevonden die bereid zijn het 
oversteken van de Korte Verspronckweg veiliger te maken voor onze kinderen en ouders. We zijn nog 
wel op zoek naar meer ouders, zodat je minder vaak aan de beurt bent. Meld je aan! Laten we met 
elkaar zorg dragen voor de veiligheid van ons allemaal. Meer informatie via info@vsdelindeboom.nl 
 
Parro 
Graag ziekmelden in de app bij de leerkracht, en niet bij de administratie. Zo komt de afmelding sneller 
bij de leerkracht terecht. 
Veel vragen kunnen worden beantwoord door een kijkje te nemen op de helpdesk, klik op deze link: 

Parro – Kennisportaal (zendesk.com) 

www.parro.com/ouders 

 

Een kijkje in de klas…door juf Marieke 
 
Haarlemperiode klas 4  
In klas 4 hadden we de Haarlemperiode. De kinderen leren o.a. de ontstaansgeschiedenis van hun stad 
kennen. Zo leerden we over de stadsrechten, de Damiaatjes, tekenden we de molen De Adriaan na, 
maakten we van onze eigen kamer een plattegrond en we deden oefeningen in de klas die te maken 
hadden met de windrichting, aan de hand van een zelfgetekende windroos.   
Wij brachten een bezoek aan de Grote of St.-Bavokerk op de Grote Markt. In groepjes ontdekten we alle 
plekjes van de kerk. We mochten zelfs via een smalle stenen trap naar boven. Daar had je een prachtig 
uitzicht over de kerk.  
 

           
 

In de Grote of Sint-Bavokerk liggen ongeveer vierhonderd grafstenen. In veel zerken zijn zogenaamde 
huismerken, eenvoudige merktekens of wapenschilden gebeiteld van de eigenaars van de graven. De 
nummers op de stenen staan in zogenaamde grafboeken geregistreerd. De namen van de begraven 
personen staan erin opgetekend. Onder het koor bevindt zich het graf van de schilder Frans Hals.  
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We maakten ook een stadswandeling door Haarlem die werd begeleid door de Gilde van Haarlem. Daar 
werd verteld over verschillende ambachten en wandelden we door de prachtige historische stad. We 
hebben veel over onze eigen stad geleerd!  
  
Juf Inge stelt zich voor... 

Sinds het nieuwe schooljaar ben ik gestart bij de Lindeboom in de kleuterklas. Een aantal jaar geleden 

hebben enkelen van jullie mij al ontmoet tijdens mijn stage. Het doet mij deugd om te zien en te ervaren 

dat De Lindeboom is uitgegroeid tot een volwaardige school. Een school die tot stand is gekomen door 

een ouderinitiatief en waar de ouderbetrokkenheid nog steeds voelbaar is. Het team is niet geheel nieuw 

voor mij omdat ik hen ken vanuit de stage of één van de andere scholen in Haarlem. Hierdoor voelde ik 

me al opgenomen voordat ik daadwerkelijk startte. Na de Kerstvakantie komt juf Rosalie terug van verlof 

en dan zijn we “echt” een duo. 

Tot vorig jaar begeleidde ik groepjes of een individueel kind op de Rudolf Steinerschool in Schalkwijk en 

verving ik leerkrachten op diverse scholen in Haarlem en de wijde omtrek. Van buiten zijn bloei ik op en 

daarom trek ik er graag op uit of zit ik op een rustig plekje te mijmeren. Meestal eindigen mijn mijmeringen 

met gedachten over de eerstvolgende maaltijd, want aan eten kan ik de hele dag denken. Gelukkig heb ik 

thuis een man en twee zonen die ook graag van elke maaltijd een klein feestje willen maken. 

Tot in de wandelgangen of het plein, 
Inge 
 
Aanvragen van bijzonder schoolverlof 
 
De schoolleiding en leerkrachten hechten er waarde aan dat de leerlingen het ritme van school- en 

vakantiedagen volgen. Wettelijk is het niet toegestaan om vakanties aan begin of eind te verlengen; dit 

heet luxeverzuim. De inspectie controleert dit streng. Verzoeken om vrij te krijgen buiten de 

schoolvakanties om worden dan ook in beginsel niet toegekend. 

 
Omdat hier regelmatig vragen over komen en het niet bij alle ouders bekend lijkt te zijn onder welke 
voorwaarden er bijzonder verlof aangevraagd kan worden, hieronder een overzicht van de 
voorwaarden. 
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Bijzonder schoolverlof aanvragen 
In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een 
huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. 
 
Redenen voor toekennen van verlof door school: 

• Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een trouwkaart en/of kopie 
trouwakte) 

• bruiloft in Nederland dan maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders 1 
schooldag; 

• bruiloft in het buitenland dan maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft 

• Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof 

• Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een rouwkaart en/of akte van 
overlijden) 

• bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen 

• bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen 

• bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag 

• Als uitvaart in het buitenland plaats zal hebben dan maximaal 5 schooldagen verlof. 

• 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of 
grootouder(s): maximaal 1 schooldag. 

• Naar oordeel van de directeur van de school/instelling gewichtige omstandigheid: maximaal 10 
schooldagen verlof. De reden moet buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling zijn 
gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan wijzigen). 

 
Géén reden tot toekennen van verlof door school zijn: 

• Familiebezoek in het buitenland 

• Goedkope tickets/vakantieaccommodatie in het laagseizoen, voor de files/drukte uitrijden 

• Tickets die als gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 

• De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn 

• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 

• Samen reizen 

• Kroonjaren (verjaardagen) 

• Sabbatical 

• Wereldreis / verre reis 

• Compensatie niet op vakantie kunnen door het coronavirus 
 
Mocht je verlof willen aanvragen dan kun je dit doen door een formulier op te halen bij de administratie 
of te downloaden via onze website:  
Ziekmelding en verlof | de Lindeboom in Haarlem 
 
Juf Fiona en juf Maaike naar Zimbabwe en Zuid-Afrika 
Aan het begin van de herfstvakantie vertrekken beide juffen naar zuidelijk Afrika voor vrijwilligerswerk 
op lokale vrijescholen. De kinderen hebben gisteren een kijkje kunnen nemen in de hal bij de ‘Afrika 
tafel’, klas 2 heeft krijtjes gepoetst om mee te nemen en klas 5 is na een presentatie van juf Maaike 
begonnen aan mooie tekeningen over henzelf. Klas 6 gaat brieven schrijven naar de school.  
Praktisch gezien betekent het ook dat de administratie minder bereikbaar is in de 2 weken na de 
herfstvakantie. Voor vragen rondom Parro, mail naar Leontien Prenger op lprenger@vsdelindeboom.nl, 
vragen over de ouderbijdrage mogen naar info@vskleverpark.nl  
De telefoon zal nog steeds worden afgeluisterd, sms sturen kan ook. Uiteraard is de schoolleiding wel 
gewoon bereikbaar.  
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