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AGENDA 

 

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 de herfstvakantie zijn we vol nieuwe energie weer aan de slag gegaan. De herfsttijd staat van 

oudsher in het teken van het oogsten van de vruchten die het afgelopen jaar gezaaid en gekoesterd zijn. 

Ook wij oogsten de komende weken de vruchten van twee projecten waar we al een tijdje achter de 

schermen aan werken.  

 

Het afgelopen schooljaar hebben wij samen met omwonenden van de school en de gemeente gekeken 

naar oplossing voor de geluidsoverlast die zij van onze school ervaren. De uitkomst van dit proces is dat 

wij een flinke uitbreiding krijgen aan de achterzijde van het schoolplein zodat de klassen 1 t/m 6 op de 

achterste twee pleinen kunnen spelen. Het voorplein is dan voor de kleuterklassen. Samen met de 

tuingroep zullen juf Evelien en Quirine meedenken over de verdere inrichting van het schoolplein.  

 

Daarnaast is onze conciërge Paul samen met meester Björn hard aan het werk om voor de klassen 5 en 6 

een technieklokaal te realiseren. Vanaf donderdag 3 november krijgen deze klassen bij wijze van pilot 

tot aan de kerstvakantie techniekles van meester Björn.  

 

Last but not least zijn we heel blij dat we op zaterdag 5 november een herfstbazaar kunnen organiseren, 

nadat dit heel lang vanwege Corona niet kon. Wij hopen dat jullie in grote getalen komen. Ook een 

mooie kans om de school te laten zien aan familie en vrienden.   

 

Hartelijke groet, 

 

Sara de la Parra 

Directrice VS de Lindeboom 
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Sint Maarten: 11 november 

 

Terwijl we een paar prachtige zonnige herfstdagen in het vooruitzicht hebben, nadert november met 

rappe schreden.Regenvlagen en stormen die de laatste dorre bladeren van de bomen blazen. Het 

afsterven van het plantenleven wordt weerspiegeld in de herdenkingsdagen voor de doden, de 

feestdagen van Allerzielen en Allerheiligen. Wij richten onze aandacht op het rijk van de gestorvenen. 

Een moment voor reflectie op onze sterfelijkheid en de kortstondigheid van het leven. Maar ook over 

het goede doen en het licht in je hart bewaren. Daarbij is het een hoopvolle gedachte, dat in de natuur 

geen enkel blad loslaat, voordat de knop voor het nieuwe blad is gevormd. Aan al dat schijnbaar dode 

hout is de belofte van nieuw leven zichtbaar. 

 

Sint Maarten was een ridder, die de helft van zijn warme mantel aan een bedelaar gaf. Hij is door deze 

daad van menslievendheid het symbool geworden van offerbereidheid en goedheid. Je hart wordt 

aangesproken als je Sint Maarten viert. Met Sint Maarten vieren we het eerste van de “lichtjesfeesten”. 

De laatste gewassen zijn geoogst, de laatste gewassen komen uit de donkere aarde en daar stoppen wij 

ons lichtje in. Wij mogen als mens licht in de duisternis brengen. Sint Maarten doet ons voor hoe je je 

rijkdom kunt delen met je naaste, zonder jezelf tekort te doen. 

 

Vrijdagmiddag 11 november vieren we Sint Maarten met de onderbouw. De klassen 1 t/m 3 lopen met 

hun lantaarn in de Permacultuurtuin. Dit zal vanaf ongeveer 16.30 uur tot uiterlijk 18.00 uur duren. Klas 

4 t/m 6 geven hier per klas een eigen invulling aan. De exacte informatie over het programma voor alle 

klassen 1 t/m 6 ontvangen jullie binnenkort via de eigen leerkracht(en). 

 

Parro 

 

We merken dat steeds meer ouders gebruik maken van Parro. Daar zij we heel blij mee. Mocht je je 

wachtwoord kwijt zijn of is deze verlopen, stuur dan een bericht aan lprenger@vsdelindeboom.nl. 
Verder voor de zekerheid nog even het verzoek ziekmeldingen in de app te doen 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 
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Een kijkje in de klas…door juf Eva 

 

Plantkunde in klas 5 
 

 
 
In klas 5 zijn er 2 periodes plantkunde. Tijdens deze periodes krijgen de kinderen een overzicht van alle 

soorten en families, van mossen en varens, van paddenstoelen en de tweezaadlobbigen. De kinderen 

leren o.a. de kenmerken van verschillende planten benoemen. Ze maken kennis met de verschillende 

groeiwijze en leren veel nieuwe begrippen.   

 

Bij plantkunde is de theorie veelal gekoppeld aan de praktijk. We bekeken verschillende planten en 

schreven er over. Ook hebben we geroken, gevoeld en geproefd. Alle soorten (zelf geplukte) thee vielen 

in de smaak.  

 

In de klas zijn de paddenstoelen eerst getekend, toen ontleed en vervolgens als soep gegeten.  Dat was 

niet aan iedereen besteed.  

 

Op vrijdag 14 oktober gingen we ook nog op de fiets naar Thijsse’s Hof in Bloemendaal waar we een 

mooie herfstwandeling hebben gemaakt en waar we konden speuren naar allerlei verschillende 

paddenstoelen.   
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Voorlezen tijdens de Kinderboekenweek 

 

In het kader van de Kinderboekenweek voor de herfstvakantie kwamen er een paar keer onderbouwers 

voorlezen in de kleuterklas. Een vreugdevolle en leerzame activiteit; voor de kleuters èn voor de oudere 

kinderen.  

Op vrijdag schuifelden drie tweedeklassers tijdens het vrije spel voorzichtig naar binnen. Ze hadden de 

dag ervoor al een boek uitgezocht en stonden nu afwachtend naast juf. 

Alle kleuters werden met het belletje bij elkaar geroepen en juf vertelde dat deze tweedeklassers 

speciaal voor ons een boek kwamen voorlezen. Alle ogen lichtten op, iedereen wilde wel komen 

luisteren. 

We maakten drie verschillende hoekjes in de klas en de kinderen schaarden zich om een tweedeklasser 

heen. Het werd opeens heel stil. Een enkel kind scharrelde nog wat rond, maar de meesten zaten 

geboeid te luisteren, hun ogen steeds op de voorlezer gericht.  En juf kon stiekem kijken; naar de 

kleuters die niet alleen naar het verhaal luisteren, maar ook dat grote kind zaten op te nemen (dat leer 

ik later ook..) en naar de tweedeklassers die heel dapper en geconcentreerd de boekjes voorlazen. Toen 

ze uit waren klonk er een zucht van verlichting en stoven de kinderen weer uiteen. Het vrije spel werd 

weer voortgezet alsof er nooit iets gebeurd was. Of was het toch anders..? 

 

Juf Eva 

 
 

Administratie tijdelijk afwezig 

Juf Maaike (van de administratie) is tot maandag 7 november afwezig vanwege vrijwilligerswerk op 

lokale vrijeschool in zuidelijk Afrika. Praktisch gezien betekent het 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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Vrijwillige ouderbijdrage 
 
In september hebben wij alle ouders geattendeerd op de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage. Met deze 
bijdrage kunnen wij het gebruik van de mooie maar kostbare materialen voor ons onderwijs bekostigen, 
de euritmieleerkracht betalen en kunnen wij vanaf aankomende november bijvoorbeeld ook het vak 
techniek aanbieden in klas 5 en 6. Het wel of niet kunnen of willen betalen van de ouderbijdrage mag 
nooit een belemmering vormen om ons onderwijs te volgen. Op dit moment heeft meer dan de helft 
van de ouders nog niet gereageerd op dit verzoek. Om een inschatting te maken van welke financiële 
middelen we wel of niet tot onze beschikking hebben, is het verzoek sowieso te reageren.  
 
Indien u niet in staat bent om iets bij te dragen aan ouderbijdrage, of slechts een deel, dan verzoeken 
wij u dat ook in te vullen in WIS Collect (u vult als te betalen bedrag € 0.00 in of het aangepaste bedrag). 
U kunt het ook melden aan de financiële administratie (info@vskleverpark.nl). Er zal dan voor u een 
aanpassing in het systeem gedaan worden, waardoor u geen herinneringsmails meer ontvangt.   
  
Indien u niet reageert op de uitnodiging om opgave van de ouderbijdrage te doen, dan ontvangt u 
steeds een herinneringsmail vanuit WIS Collect.   
De bedragen zijn verdeeld over 10 maanden. Dit doen we om de maandbedragen laag te houden. Hoe 
later u reageert, hoe hoger de maandbedragen.   
  
Als u vragen heeft over WIS Collect, de ouderbijdrage, of andere opmerkingen, dan kunt u contact met 
ons opnemen. Ook als u hulp wilt bij het invullen van de formulieren, dan kunt u bellen met de 
financiële administratie: 023-2023235 of mailen: info@vskleverpark.nl.  
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