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AGENDA 

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 

Maandag 19 december     Vierde Advent 

Donderdag 22 december    Kerstviering, les tot 13.00 uur 

       Kerstspel, 16.00/17.30 

Vrijdag 23 december     Studiedag, geen school 

24 december t/m 8 januari    kerstvakantie 

Maandag 9 januari     Studiedag, geen school 

 
Beste ouders, 
 
Wat een rijkdom dat we afgelopen zaterdag na lange tijd weer een Herfstbazaar konden organiseren. 

We kijken terug op een meer dan geslaagde dag met veel belangstelling van ouders. De kinderen 

hebben volop meegedaan aan de georganiseerde activiteiten. Er zijn dromenvangers gemaakt, kaarsen 

versierd. Er was een heus kabouterbos waar de prachtigste verhalen klonken en een mysterieuze 

grabbelfee waarde door de school. Buiten werd er volop getimmerd met vaders, paardje gereden en 

knapperige broodjes gebakken boven het vuur.  

 

Gecombineerd met mooie marktkramen en een restaurant waar allerhande 

lekkers te proeven was. Wat ons betreft een geslaagde en verbindende dag. 

De totale opbrengsten van de bazaar zijn 1400 euro. Hiervan is iets meer dan 

de helft bestemd voor het kamp van klas 5 en 6.  De overige gelden zullen wij 

besteden aan buitenspeelmaterialen voor de kinderen.   

 

Ik ben ook blij en trots op het team die 

hier veel uren en hun vrije zaterdag in 

hebben gestoken, zodat wij elkaar als schoolgemeenschap 

konden ontmoeten.  
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Verder gaat de gemeente voortvarend aan de slag met de uitbreiding van ons schoolplein aan de 
achterzijde van de school. De werkzaamheden zullen starten op maandag 28 november. Het team van 
de firma Kuuk zal het werk zo uitvoeren dat zij niet over het schoolterrein hoeven te bewegen met groot 
materiaal. Dit om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.  
 
Hartelijke groet, 
 
Sara de la Parra 
Directrice VS de Lindeboom 
 
Permacultuurtuin (de wandeltuin naast de school) 
We ontvingen van het bestuur deze oproep die we daarom plaatsen:  
Als bestuur van de permacultuurtuin Haarlem en verantwoordelijken van het nieuwe vijverproject 
menen wij er goed aan te doen om, via u ouders, kinderen te wijzen op de risico’s van de nieuwe 
vijverbakken (zeker nu ze nog zeer toegankelijk zijn), de grote betonnen 
waterbak èn de oude, inmiddels diepe vijver met riet rondom achter de 
grote kas. Een ongelukje kan zomaar gebeurd zijn en 2 van de nieuwe 
vijverbakken zijn behoorlijk diep.  
Wij vinden het altijd fijn als de kinderen, begeleid door ouders en docenten, de tuin verkennen. Graag 
willen jullie daarom attenderen zodat iedereen dit veilig kan blijven doen.  
 
Een kijkje in de klas…. Van juf Daphne en juf Eva 
 
Stergeflonker, buiten is het donker                                   
Als onze lichtjes stralen   
Dan zullen wij niet verdwalen  
Wij lopen in een lange rij   
Met onze lichtjes ook erbij  
Stergeflonker, buiten is het donker.  
   
 

Bijna is het 11 november en vieren we ons eerste lichtjes feest.  
In de klas zingen we volop al die mooie Sint Maarten liedjes.  
Sommige zijn mooi, klein en ingetogen, andere uitbundig!  
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Afgelopen woensdag hebben de kleuters weer heerlijk geknutseld; het 
werd een klein tafel lampionnetje.  
Vol ijver werd er geprikt, geknipt en geplakt!  
Het prikken was deze keer wel bijzonder: je hoefde maar twee raampjes 
uit te prikken en dan waren er ineens vier raampjes!   
Tijdens het spelen nam juf een groepje mee.. naar een plekje waar de 
kinderen normaal nooit komen; we zongen een Sint Maarten liedje en 
liepen de grote bergruimte in..( omdat het daar zo goed donker kan 
worden). Vol verwondering keken de kinderen naar hun lichtjes!    
  
 
 

Vooruitblik op Sint Nicolaas 
Daarnaast komt dit weekend ook de derde mantelheilige ons land bezoeken. De intocht van Sint en zijn 
Pieten is voor veel kinderen een moment om naar uit te kijken. De spanning, het enthousiasme en 
vrolijkheid die het met zich meebrengt doet veel met kinderen. Een aantal jaar geleden kreeg ik via een 
ouder een ingezonden brief. Deze brief heeft mij wakker gemaakt voor de werking van het Sinterklaas 
journaal op televisie. Ik wil jullie daar een stukje van meegeven om zelf de overweging te maken of dit 
Sinterklaas journaal passend is voor jullie kinderen.   
 
De stemming van Sinterklaas op de vrijeschool gaat uit van geven en ontvangen. De mysterie van de 
nacht waarbij Sint over de daken loopt met zijn pieten. Op school proberen wij deze mythe hoog te 
houden en de geheimzinnigheid en wonderlijke sfeer op te roepen bij de kinderen. Op de televisie wordt 
de Sint van dichtbij getoond, waarbij elk detail zichtbaar wordt. Kinderen nemen alles waar en kunnen 
zich opgezogen voelen in verhalen van het journaal. Wat is werkelijk waar en wat niet? De verhalen zijn 
vaak niet afgerond en krijgen avond na avond vervolg. Voor kleuters past meer een beeld van een 
afgerond verhaal dat in meerdere vormen herhaling mag krijgen. Vaak wordt er verslag gedaan van 
allerlei rampen, die het feest mogelijk zouden kunnen verstoren of verhinderen. De pakjes kwijt, het 
paard ziek, de boot verdwaald etc. Deze beelden kunnen kinderen onrustig en onzeker maken. Welke 
stemming krijgen de kinderen dan mee als ze naar bed gaan?  
Wat mij betreft het belangrijkste, een feest van geven en ontvangen, in een sfeer van blijde 
verwondering en ontspannen vreugde. 
 

Aankondiging kerstspel 
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Vanaf de herfstvakantie komt op iedere vrije school in Nederland het lerarencollege samen om het 
Kerstspel te oefenen. Wij zullen dit jaar voor het eerst met het team het kerstverhaal opvoeren en we 
hebben er veel zin in!   
Op donderdag 22 december, de laatste dag voor de kerstvakantie, voeren wij voor kinderen en ouders 
van de onderbouw het kerstspel op. We nodigen jullie bij deze dan ook van harte uit om dit spel te 
komen bewonderen!  
We zullen het spel tweemaal op ons schoolplein opvoeren. Om te zorgen dat gezinnen bij elkaar kunnen 
blijven en er genoeg ruimte is om te zitten, zijn jullie uitgenodigd op achternaam. De 1e uitvoering is om 
16:00 en is bedoeld voor alle gezinnen met de achternamen A t/m L. De 2e uitvoering is om 17:30 voor 
de achternamen M t/m Z.   
Het spel is geschreven en bedoeld voor kinderen uit de onderbouw en dus niet voor kinderen uit de 
kleuterklassen, peuters of kleiner. Kinderen uit de kleuterklassen zullen op gepaste wijze het 
kerstverhaal beleven in de eigen klas. Na het spel is er geen gelegenheid om op het plein te blijven en 
willen we iedereen vragen naar huis te gaan, de kersttijd in.   
We hopen jullie donderdag de 22e van december te zien bij ons kerstspel.  
  
Coen, namens de organisatie  
 
Even voorstellen… 
 
Nieuw! Techniekles in klas 5 en 6 
Mijn naam is Björn Heirman (de man van Juf Eva van de 5de zoals de 
achternaam misschien al deed vermoeden) en ik verzorg sinds 
afgelopen donderdag de techniekles voor klas 5 en 6. Uiteraard was 
hier aardig wat voorbereiding voor nodig. Paul, de conciërge, heeft 
een ruimte omgebouwd tot werkplaats en ik heb gezorgd voor alle 
gereedschappen en materialen. Voor de projecten heb ik me onder 
andere laten inspireren door meester Gerard van de Rudolf 
Steinerschool die daar al langere tijd de techniekles verzorgt. 
 
Donderdag zijn we begonnen met de eerste projecten: een 
acrobaatje, een magisch en een animator (zie foto's). De kinderen 
waren erg enthousiast en hebben gelijk al hard gewerkt. 
Wat we allemaal verder nog gaan doen staat nog niet helemaal vast, 
maar ik wil graag aan de slag met basis-electronica (met zelf 
solderen), 3D ontwerpen en 3D printen, scratch programmeren met 
rijdende robotjes en Arduino en nog veel meer. 
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