
 

Nieuwsbrief week 9 - 2022 

 

 

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 

 

Vandaag waren de leerlingen vrij. De medewerkers van de school hadden een studiedag.  

Onder leiding van Christof Wiechert (oud-vrijeschoolleerkracht , schrijver en gedurende vele 
jaren hoofd van de internationale Pedagogische Sectie aan het Goetheanum in Zwitserland) 
en Thomas Kelling (antroposofisch huisarts in Amsterdam) hebben wij ons geoefend in de 
kinderbespreking.  

De kinderbespreking is een belangrijk instrument binnen de vrijeschool. Tijdens  een 
kinderbespreking richten de leerkrachten hun aandacht op een bepaald kind in de school.   
Zij maken zich een voorstelling van hoe het kind zich feitelijk aan hen voor doet.  
Menskundige begrippen worden gebruikt om het kind beter te kunnen begrijpen en er wordt 
gezamenlijk gezocht naar een volgende stap in de begeleiding van het kind. Een 
kinderbespreking bevordert daarnaast ook de samenwerking tussen de medewerkers van de 
school.  
 
Het was een inspirerende dag.  
 
Bij ons op school is het een goede gewoonte om samen te zingen op studiedagen. Juf Josien 
van de tweede klas had een prachtig lied voor ons uitgezocht: 
 

Hashalom le ‘man ha’amim 
Ha’amim le ‘man hashalom. 

 
Zum gali, gali, gali, zum gali 

 
De tekst is in het Nederlands als volgt samen te vatten: Vrede voor alle volken, alle volken zijn 
voor vrede.  
 
Een toepasselijkere tekst had zij voor vandaag niet kunnen uitzoeken. De oorlog in de 
OekraÏne doet ons beseffen dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.  
 



Ik denk dat we ons allemaal betrokken voelen bij deze oorlog. In het bijzonder leven we mee 
met de Oekraïnse en Russische kinderen en hun ouders binnen onze school. We staan om hen 
heen! 
 
Daarnaast voelen we dat deze oorlog een beroep doet op onze pedagogische kwaliteiten. Hoe 
houden we onze kinderen ‘schoon’ van eventuele angst en zorgen? Hoe gaan we om met een 
klas waarin sommige kinderen bijna niets mee krijgen van wat er in de wereld mis is terwijl 
anderen gevuld zijn met verhalen en beelden die op dit moment overal te vinden en te horen 
zijn? Het is een vraagstuk waar elke leerkracht zich op dit moment zich binnen zijn/haar klas 
mee bezig houdt en waar hij/zijn op een adequate manier mee om probeert te gaan.  
 
Terwijl wij ons aan de ene kant zorgen maken, heerst er aan de andere kant ook een heel 
feestelijk gevoel. De coronaregelgeving is dusdanig versoepeld dat ouders, verzorgers, 
contactouders en breimoeders, helpende handen en koorzangers, het ouderinitiatief en wie 
dan ook eindelijk weer welkom zijn in onze school. Welkom om even binnen te lopen, welkom 
bij ouderavonden, welkom om te ondersteunen en welkom bij zoveel meer. Toch is het nog 
niet helemaal zo vrij als voorheen. Er is nog steeds een coronaprotocol. In deze nieuwsbrief 
leest u daar meer over.  
 
Voor nu wens ik u een mooi weekend toe waarin Vrouwtje Dooi en Oom Rijp nog even iets  
met elkaar uit te vechten hebben. J  
 
Namens het hele team een hartelijke groet, Simonette 
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Gymnastieklessen 

 
Vanaf dinsdag aanstaande hebben alle klassen weer gym van onze gymmeester Marten.  

We hebben u eerder uitgelegd dat de beschikbaarheid van Marten niet paste binnen het 
gemeentelijke rooster van de gymzaal. Om die reden konden we dit schooljaar niet alle 
klassen voorzien van  gymlessen van Marten. We hebben een tweede gymleerkracht 
proberen aan te stellen maar dat is niet gelukt. 



Voor de voorjaarsvakantie heb ik gesproken met de directrice en gymleerkracht van de 
Tweede Openluchtschool (onze buren). Er is flink onderhandeld en uiteindelijk heeft de 
Openluchtschool aangegeven ons probleem te begrijpen en de ‘schade’ tijdelijk te willen 
delen. Tot de meivakantie worden op de Openluchtschool een aantal gymlessen van het 
rooster gehaald opdat wij alle klassen gym aan kunnen bieden. Voor de periode tussen de  
meivakantie en de zomervakantie moeten we helaas op zoek naar een andere oplossing. We 
zijn daar nu al mee bezig.  

Tot de meivakantie is het gymrooster als volgt:  

 

Dinsdag 

08.45 - 09.15 uur   3K 

09.15 - 09.45 uur  4K 

09.45 – 10.15 uur   5K 

11.00 – 12.30 uur  klas 3 

13.15 – 14.45 uur   klas 5 

 

Vrijdag  

08.30 – 10.00 uur   klas 4 

10.30 – 11.30 uur  klas 1 

11.30 – 12.30 uur  klas 2 

13.15 – 14.45 uur  klas 6 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Berichtje van de zesde klas 

 
De zesde klas gaat aan het einde van het schooljaar 
op zeilkamp. Alleen is er een probleem, we hebben 
te weinig geld. Daarom moeten we geld ophalen. 
Elke woensdag en op de lentemarkt zullen er 3 of 4 
kinderen van de zesde klas zijn die bij de opening 
van het hek zelfgebakken of gekookte dingen aan 
jullie verkopen.  

Alles kost tussen de 50 cent en 2 euro. Er is ook 
koffie voor de ouders.  

Onze vraag is of jullie uw kind wat contant geld 
kunnen meegeven of jullie kunnen zelf ook komen 
om van wat lekkers te genieten.  

 

Groeten van klas 6 

 

Tekst en tekening gemaakt door  Marieke van den Berge en 
Olivia Harm 

 

 

Lentemarkt  

 
Dit jaar organiseert een aantal ouders in samenwerking met de school eindelijk weer een 
lentemarkt! Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over. De datum zaterdag 14 mei mag 
u alvast in uw agenda noteren.  

 
COVID-19 regelgeving per 7 maart  

 
In het land zijn inmiddels vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven.  

Als vervolg daarop is er een nieuw corona protocol voor het primair onderwijs opgesteld door 
onder andere de PO-Raad en de onderwijsbonden. Het protocol is gebaseerd op adviezen van 
de Rijksoverheid en getoetst door het RIVM. In het protocol staan zowel regels als adviezen 
voor de scholen. Scholen zijn vrij de adviezen op te volgen. Regels worden geacht 
overgenomen te worden. 

In samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad hebben wij op basis van het 
protocol adviezen en regels voor onze school opgesteld.  



 

Regels (en de meest belangrijke versoepelingen) vanuit de PO raad:  

Leerlingen en collega’s blijven thuis bij klachten passend bij COVID-19. Geadviseerd wordt om 
te testen bij de GGD (bij milde klachten volstaat een zelftest). In het geval van een positieve 
zelftest is een GGD test nodig om de uitslag te bevestigen. In het geval van een besmetting 
worden de quarantaine adviezen van de GGD opgevolgd.  

Als een leerling of collega gedurende een schooldag klachten ontwikkelt die passen bij COVID-
19, dan gaat hij/zij direct naar huis of wordt opgehaald door een ouder/verzorger.  

Als er meer dan drie besmettingen in een klas zijn,  dan neemt de school contact op met de 
GGD. 

De GGD kan in een uiterst geval nog steeds adviseren een klas in quarantaine te plaatsen. 
Online onderwijs wordt dan aangeboden en er zal noodopvang worden georganiseerd voor 
kinderen van ouders met cruciale beroepen.  

De hygiëne maatregelen blijven van kracht (handenwassen, gebruik van papieren 
handdoekjes, hoesten/niezen in elleboog, zorgvuldige schoonmaak in het gebouw van 
trapleuningen, deurknoppen e.d.).  

Het team mag weer fysiek vergaderen en studiedagen met elkaar vormgeven.  

Groepsactiviteiten (toneelstukken, excursies e.d.) in en buiten school mogen georganiseerd 
worden met aanwezigheid van ouders, verzorgers en externen.  

 

Ouders mogen de school weer binnen voor bijvoorbeeld ouderavonden, gesprekken e.d. 
maar doen van te voren een gezondheidscheck. Wie klachten heeft blijft thuis. Ouders die 
tijdens bijvoorbeeld een ouderavond een mondneusmasker wensen te dragen, mogen dat 
doen. Het is echter geen verplichting.  

Er worden nog geen handen geschud.  

Leerlingenvervoer naar bijvoorbeeld een museum is mogelijk.  

 

Adviezen 

De school heeft inmiddels weer voldoende zelftesten in huis. De overheid adviseert 
medewerkers en leerlingen van de klassen 4,5, en 6 twee maal per week te testen.  

Aanvankelijk wilden wij de testen in deze klassen uitdelen. Inmiddels zien wij daar vanaf. Als 
ouders/leerlingen een test wensen (ook voor leerlingen van lagere klassen), dan kan deze 
opgehaald worden bij Christine of Simonette (maximaal 2 testen per week per leerling).   

Medewerkers van de school zullen nooit een test bij een leerling afnemen. Ook zullen wij de 
kinderen niet vragen op school een zelftest af te nemen, niet klassikaal en niet individueel. 



 

Wat doen we verder?  

We blijven goed ventileren. Ons luchtventilatiesysteem is goedgekeurd en wordt 
onderhouden volgens het onderhoudsplan als opgesteld bij de installatie. Daarnaast zijn er 
CO2 meters besteld die we in alle klaslokalen zullen plaatsen. De leerlingen zullen daar niets 
van merken. We kunnen de luchtkwaliteit met behulp van de CO2 meters zelf monitoren en 
actie ondernemen met betrekking tot de luchtkwaliteit indien nodig.  

We blijven er zorg voor dragen dat we besmetting zoveel mogelijk proberen te voorkomen. 
Als een leerkracht ziek wordt, zal hij/zij in quarantaine moeten volgens de regelgeving van 
GGD en RIVM. Daar hebben de leerlingen, hun ouders en collega’s last van. Ook willen we 
voorkomen dat leerlingen zelf ziek thuis komen te zitten en daardoor onderwijs missen.  

Onze school is niet groot. In de ochtenden was het in het verleden vaak ontzettend druk in de 
hal en in de gangen als ouders hun kind naar school brachten. Niet alle ouders verlieten de 
school om 8.30 uur en dat stoorde de lessen dikwijls.  De rust die nu ’s morgens in de school 
heerst, willen we graag vasthouden. We willen de leerlingen vragen daarom zelfstandig naar 
binnen te gaan. Ouders mogen natuurlijk wel het plein op en mogen, als de situatie daarom 
vraagt, ook met hun kind naar binnen. Aan het einde van de lesdag gaan de leerlingen 
zelfstandig naar buiten, richting hun ouders/verzorgers die bij het hek staan. Ouders mogen 
na 14.45 uur de school inkomen als zij dat wensen, om bijvoorbeeld iets te bespreken met de 
leerkracht of als hun kind enthousiast iets wil laten zien.  

 

De ouders van de eerste klas mogen hun kind ophalen op het plein bij de voordeur. Andere 
klassen spelen op de ‘ korte dagen’  dan nog buiten. Houd daar s.v.p. rekening mee en kom 
daarom pas tegen 13.00 uur het plein op.  

De kleuters blijven de achteringang van de school gebruiken. We hebben gemerkt dat dat 
voor onze allerkleinste leerlingen heel fijn en veel rustiger is. Kleuterouders mogen mee de 
school in waar dat nodig is. Aan het einde van de dag mogen de ouders/verzorgers hun 
kleuter op het plein ophalen. Zij mogen daarna de school inlopen als dat wenselijk is.  

De leerlingen van de 5e klas vinden het heel fijn om de school via het terras binnen te gaan en 
zij willen dat eigenlijk blijven doen. Meester Ernst vindt dat geen probleem. Om die reden 
blijft de huidige 5e klas de terrasingang gebruiken.  

Op klassenniveau zullen er momenten in de komende periode georganiseerd worden om 
ouders weer een warm welkom te heten.  

 

 
 
 
 
 



Berichten van buiten school 

 

Beste leden van de AViN in en rond Amsterdam en geïnteresseerden in antroposofie,  

Zoals u ongetwijfeld weet, is er een Rudolf Steiner Bibliotheek in Amsterdam, gevestigd in het 
souterrain van het Ita Wegmanhuis aan de Weteringschans 74.  

Eind 2021 zijn wij begonnen met de digitalisering van ons boekenbestand en dit project is in 
januari afgerond. Onze bibliotheek is echt toekomst bestendig geworden.  

Deze digitalisering werd mogelijk door een genereuze schenking van de IONA stichting, waar 
wij zeer dankbaar voor zijn.  

Door de digitalisering maakt onze bibliotheek samen met de antroposofische bibliotheken van 
Den Haag, Zutphen, Groningen en Rotterdam deel uit van het netwerk van bibliotheken dat 
door Stichting AntroVista wordt verzorgd. Zij stelt haar systeem gratis ter beschikking van de 
verschillende bibliotheken en zij verzorgt het onderhoud.  

Wij hopen, dat u allen lid wilt worden van de bibliotheek!  

U kunt zich inschrijven en betalen via de onderstaande link. Iedereen die al lid was, moet zich 
toch opnieuw inschrijven en betalen voor het lopende jaar 2022. 
Wij hebben deze ondersteuning van u allen zeker nodig als wij willen blijven voortbestaan. Wij 
gebruiken uw bijdragen voor de exploitatiekosten en kopen er nieuwe boeken voor.  

https://www.rsbibliotheekadam.nl/aanmelden-als-lid-17.html  

Hartelijke groeten Hans Glebbeek, Hans Jansen, Esther Sweet en Vera Treffers Wij staan 
woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 voor u klaar  

contact : vera.treffers@ziggo.nl  

 
 
Agenda maart 

 
- In het rood aanpassingen in de agenda -  

 
6 Zondag Week 10 – schoolweek 25 

7 Maandag Deze week 10 minutengesprekken klassen 1 tot en met 6. Ouders 
ontvangen een uitnodiging van de leerkracht. 

8 Dinsdag  

9 Woensdag Inloopochtend ouderinitiatief 8.45 uur  



10 Donderdag Informatie ochtend nieuwe ouders 9.00-10.00 uur 

11 Vrijdag  Contactouderoverleg 8.45 uur 

12 Zaterdag  

13 Zondag Week 11 – schoolweek 26 

14 Maandag Deze week 10 minutengesprekken klassen 1 tot en met 6. Ouders 
ontvangen een uitnodiging van de leerkracht. 

15 Dinsdag Online ouderavond leerrijpheid met Lois Eigenraam voor alle 
ouders van de stichting. Uitnodiging is nog niet binnen. Deze 
ontvangt u nog apart per mail. 

16 Woensdag  

17 Donderdag  

18 Vrijdag   

19 Zaterdag  

20 Zondag Week 12 – schoolweek 27 

21 Maandag Ouderavond klas 1 – 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur) 

22 Dinsdag Ouderavond klas 5 – 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur) 

23 Woensdag Ouderavond klas 2 – 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur) 

24 Donderdag Vergadering medezeggenschapsraad 20.30-22.00 uur 

25 Vrijdag   

26 Zaterdag  

27 Zondag Week 13 – schoolweek 28 

28 Maandag Start toneel periode klas 5 (tot en met schoolweek 31) 

Ouderavond klas 4 – 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur) 

29 Dinsdag Ouderavond klas 6 – 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur) 

30 Woensdag GMR vergadering 

Ouderavond klas 3 – 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur) 

31 Donderdag  

 


