
 

 

Vrije School de Lindeboom – onderdeel van Stichting Vrijescholen Ithaka 
info@vsdelindeboom.nl of 06.51401826 
www.vskleverpark.nl - www.vsithaka.nl 

 

 

AGENDA 

Vrijdag 20 januari     Driekoningen kleuterbouw 

Donderdag 2 februari     Maria Lichtmis 

Vrijdag 17 februari     Carnaval 

25 februari t/m 5 maart     Voorjaarsvakantie 

 

Beste ouders, 

 

We zijn ons schooljaar enthousiast gestart met alle onderbouw klassen op de ijsbaan! Wat een heerlijke 

ochtend was dat, we zagen veel blije kinderen. Intussen hebben we ook vorige week met elkaar het 

Driekoningenfeest gevierd. Verderop in deze nieuwsbrief vertelt juf Quirine hier meer over. 

  
 

Op de afgelopen studiedag hebben we ons bezig gehouden met scholing over stimuleren van gewenst 
gedrag en het effectief begrenzen van lastig gedrag. In de komende pedagogische vergaderingen 
werken we aan de praktische vertaling voor in de klas en op het plein.  
Op onze website staat reeds ons protocol ‘effectief begrenzen’. Dit is een dynamisch document en 

wordt dan ook regelmatig bijgewerkt. Het is een schoolgedragen document. 

 

Schoolplein 

Ook mogen we inmiddels genieten van de extra speelruimte op het plein! Het plein is nog niet helemaal 

af. Het voetbalveldje wordt nog vergroot en we hopen op meer bedekking van de aarde met 

houtsnippers. Er zijn ook een aantal lege vakken met aarde waar we graag een mooie beplanting 

wensen. De tuingroep kan in samenwerking met school aan de slag voor een prachtig nieuw schoolplein. 
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Onderzoeken aanpassen schooltijden 
Als school zijn we ook voornemens om aanpassing van de schooltijden te gaan onderzoeken. Er is een 
werkgroep gevormd die tot uiterlijk de zomervakantie de tijd neemt om de mogelijkheid te onderzoeken 
om de schooltijden aan te passen naar gelijke dagen en lestijden voor alle kinderen, ook de kleuters. We 
kijken naar verschillende aspecten en onderzoeken dit vanuit 3 perspectieven. De MR is hier ook bij 
betrokken. Later in het jaar zullen we alle ouders op de hoogte brengen van de voortgang van het proces. 
 
Digibord aanschaf 
Sinds vorige week donderdag zijn wij in het bezit van een verrijdbaar digibord voor de hele school. Deze 
kunnen we gebruiken voor ouderavonden en studiedagen. We zetten het digibord in de klas in waar we 
een toegevoegde waarde zien zoals bijvoorbeeld bij verkeerslessen. We maken een zorgvuldige afweging 
bij de inzet van het digibord en is geenszins een vervanging voor het schoolbord. 
 
Kijkochtend in de klas 
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie organiseren we in de onderbouwklassen een kijkochtend 
voor alle ouders. De leerkracht zal nog communiceren op welke dag van de week de kijkochtend plaats 
vind. We zullen de momenten spreiden zodat ouders met meerdere kinderen zich niet hoeven op te 
splitsen. Zet alvast in uw agenda! 
 
Klaar-overs gezocht! 
De toegewijde groep ouders die er dagelijks voor zorgen dat al onze kinderen veilig op school arriveren 
zoeken nog uitbreiding. Welke ouders zijn bereid om eens in de twee weken een ochtend te klaar-overen? 
Meld je bij Maaike op de administratie of via parro. 
 
Aanmelden nieuwe broertjes en zusjes op de Lindeboom 
Heeft uw schoolgaande kind een broertje of zusje en is deze geboren tussen 1 september en 31 december 
2019? Dan is de deadline voor aanmelden in zicht! 31 januari dient het gemeentelijk aanmeldformulier 
bij ons in het bezit te zijn. Heeft u deze niet ontvangen omdat u buiten de gemeente Haarlem woont? Dan 
kunt u deze bij de administratie opvragen of downloaden via www.naarschoolinhaarlem.nl. 
Ouders met kinderen geboren tussen 1 januari en 31 augustus 2020 hebben nog ruim de tijd maar doen 
er goed aan om zich reeds bij mij te melden zodat we een goed overzicht hebben en we alle broertjes en 
zusjes kunnen plaatsen. 
Neem voor meer informatie contact op met Maaike Honig. 
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Kijkje in de klas van meester Coen 
 
Meetkunde in klas 6 
De 6e klas wil steeds Voor de kerstvakantie heeft klas 6 zich beziggehouden met allerlei meetkundige 
figuren. De kinderen hebben geleerd hoe ze een cirkel kunnen construeren (een cirkel ‘tekenen’ mag 
natuurlijk niet, ‘tekenen’ was het verboden woord). Het werken met de passer vraagt nog best wat 
oefening voor de meeste kinderen, maar de resultaten zijn goed. Vervolgens tot de ontdekking komen 
hoe je een cirkel in precies zes gelijke stukken kan verdelen. En kan je 6? Dan ga je zoeken naar 12 
punten, 24 punten, 48 punten of zelfs... ja 96 punten!  
Vanuit deze punten de lijnen verbinden, vormen zoeken. Kleuren. Met een beetje zoeken maken we ook 
5-, 8-, 16-, 12-sterren. De kinderen genieten met volle teugen. De precisie en concentratie die gevraagd 
wordt kan niet iedereen opbrengen. Helaas, de vorm moet dan opnieuw. Tussendoor ook nog wat 
taaiere stof: het construeren van driehoeken en vierkanten met behulp van liniaal. Verschillende 
soorten hoeken, graden binnen de cirkel of graden meten bij driehoeken (dat mag dan weer wel met de 
geodriehoek). En dan weer door met kleuren, want dat vinden ze toch het leukst. 
 

   
 
Achtergrond Driekoningentijd 

Kleuterleerkracht Quirine van Trigt 

Januari, Driekoningen maand. Nóg een maand over het kerstkind? 

Hoe houden we dat vol? 

Laten we eens kijken naar de aanbidding van de herders en die van 

de koningen. De herders ontvangen de boodschap van de 

geboorte haast in een droom van de engel en gaan halsoverkop op 

pad. Terwijl de koningen al jaren de hemel afspeuren op zoek naar 

die ene ster. Ook spreken we met de herders over een kindje in de 

doeken en bij de koningen over een wakker kind zittend op schoot 

bij zijn moeder. In de kunst zie je hier mooi de verschillen.  
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Rembrandt van Rijn, aanbidding van de herders (links), aanbidding van de 

koningen (boven) 

En zo kunnen we het ook in de klas aanvliegen, met bijvoorbeeld de 

liederen en versjes. Ritmes en wakkere vaardigheden rondom de 

koningen en warme oergebaren bij de herders. Knutselwerken waar je 

moet opletten, waar een nieuw element inzit tegenover het rustig prik, 

scheur en plakwerk wat je zelfstandig aan tafel kan doen. In de 

koningentijd spelen we waarnemingsspelletjes in de klas. Bijvoorbeeld 

een spel waar drie kinderen voor de klas staan en we goed moeten kijken. 

Daarna gaan alle ogen dicht en verandert juf iets aan de drie kinderen, 

dan moeten we goed kijken wat er anders is. Soms een broekspijp 

omhoog, een slof uit, een strik in de broektouwtjes… Wakkerheid en 

secuur waarnemen, precies wat de koningen ook deden.  

Als we de hele maand januari volmaken van de koningen -met de hemeltjes bij de ramen, want we 

zitten nog in de donkerste tijd-, dan valt er wat te vieren op 2 februari: het Maria Lichtmisfeest! We 

danken de afgelopen feesten door er nog een keer van te zingen, een kaarsje te branden, maar dan is 

het écht tijd om de hemeltjes weg te halen. Het kriebelt in ons om aan de slag te gaan na een periode 

van rust. Het licht komt ons in de ochtend tegemoet, we hoeven niet meer zo hard binnenin te werken, 

de natuur helpt ons. 
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INGEZONDEN BERICHTEN 
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