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AGENDA 

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, 
 
Op 11 november genoten we van een 
lichtjeswandeling in de Permacultuur tuin naast de 
school. Kinderen uit klas 1,2 en 3 ontmoetten daar 
de rijke man, moeder aarde en het appelvrouwtje 
en ontvingen hun schatten. De kleuters hebben het 
feest in de klassen gevierd die ochtend. De hogere 
klassen trokken er 's avonds op uit. 

 
Aanstaande maandag vieren we al eerste advent. 
Iedere week van de adventstijd gaat er een kaarsje 
meer branden in de adventskrans. Zo leven we naar 
kerst toe. De eerste week staat in het teken van het mineralenrijk en zal er een mooie kristal liggen. De 
tweede week komt het plantenrijk erbij, de derde het dierenrijk en uiteindelijk de mens. 
  
Donker is de aarde, 
de bomen zijn nu kaal.  
Voor kwaad bewaarde 
ons de dappere Michael 
  
Heilige Sint Maarten. 
Hij schonk ons offerkracht 
Advent is nu gekomen 
en heel de wereld wacht 
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Nicolaas wil helpen 
een beter mens te zijn. 
opdat het kerstlicht strale 
in onze harten rein 
  
Schoolplein 
Aanstaande maandag start de verbouwing van ons schoolplein. We verheugen ons enorm op extra 
ruimte om te spelen. Achter de 'oude’ gymzaal wordt er een strook vrij gemaakt, en het achterplein 
wordt ook opgeknapt. We zijn heel blij dat de firma Kuuk en de gemeente aan de slag gaan. Er zal zoveel 
mogelijk gewerkt worden aan de zij- en achterkant van de school. Voertuigen zullen niet over het 
schoolplein gaan maar achterlangs via Smile Sport. Dit om de veiligheid te bewaken voor iedereen. Na 
de kerstvakantie kunnen we echt gebruik gaan maken van de nieuwe speelruimte! 
 
Klaar-overs op de Korte Verspronckweg 
Zoals jullie inmiddels hebben ervaren heeft een aantal ouders zich verenigd om het oversteken van de 
Korte Verspronckweg veiliger te maken. Tot op heden wordt deze taak nog gedeeld met ouders van de 
ter Cleeff School. Eind december zal deze school uit het gebouw vertrekken en dat betekent dat de 
Lindeboom de grootste school is op het terrein.  
Welke ouders zouden zich nog willen aansluiten bij deze groep klaar-over ouders? Met voldoende 
ouders hoef je maar eens in de twee weken te klaar-overen van 8.10-8.30 uur. Kinderen mogen op het 
plein blijven en met slecht weer binnen een boekje lezen. Aanmelden via de administratie op 
info@vsdelindeboom.nl 
 
 
Een kijkje in klas 2... 

Na de herfstvakantie mochten juf Miranda en ik de tweede klas tijdelijk overnemen, terwijl juf Fiona in 

Afrika Vrije Scholen bezoekt. We zijn verdergegaan met de periode Tijd, waarin we van alles leerden 

over klokken, zonnewijzers, maar ook de hele en halve uren en de kwartieren geoefend hebben. Daarna 

begonnen we aan de periode Taal. Naast het aanbieden van nieuwe spellings-categorieën is er niks 

leukers dan het creatieve schijven. Want intussen kunnen de kinderen dat al aardig goed! Ik liet de 

kinderen in tweetallen rijmwoorden op een briefje schrijven. Daarna werden de briefjes doorgegeven 

naar het volgende tweetal voor of achter je. 

De kinderen die de briefjes ontvingen mochten dan met die rijmwoorden een gedicht maken. Bij 

sommigen is het zelfs gelukt er nog een echt verhaaltje op rijm van te maken. Hieronder ziet u enkele 

resultaten. Veel leesplezier. En....wie schrijft die blijft! 
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Juf Margo 

 
Aankondiging kerstspel 

  
 

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.  ] 
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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  
 
 
Terugblik juf Maaike in Zuid-Afrika 
 
Afgelopen oktober/november heb ik een aantal weken op de waldorf school gewerkt. Met klas 5 en 6 
van de Lindeboom is er een heuse uitwisseling geweest met de kinderen van de Hermanus Waldorf 
School in Zuid-Afrika. Met tekeningen, brieven in het Engels, en zelf het ‘live’ samen zingen van het lied 
‘In the land of the silver birch’.  
De kinderen hebben hiermee een klein kijkje gekregen in de wereld van elkaar, dezelfde onderwijsvorm 
genietend en daardoor veel overeenkomsten gevoeld. Er kwamen mooie gesprekken tot stand. Voor 
klas 6 was dit al het tweede jaar. Zij hebben nu echt een ‘maatje’ gemaakt. Laten we hopen dat er nog 
vele jaren aan uitwisseling volgen. 
 

  
Klas 6 
 

  
Klas 5 
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