Beste ouders, verzorgers,
We hopen dat iedereen een goede herfstvakantie heeft gehad! We beginnen weer met veel plezier aan de
komende schoolperiode. In deze weekbrief (nog net verstuurd zonder ‘Digiduif’) de volgende zaken:
1. Herinnering: Digiduif activeren!
2. Luizenbeleid
3. Lezing Jacques Meulman
4. Oproep: muzikale ouders gezocht
5. Oprichting Ouderkoor Vrijeschool Amsterdam-Noord
6. School in beeld
7. Berichten uit de klassen
8. Evenementen & activiteiten buiten school

1.Herinnering: Digiduif activeren!
Zoals we in de vorige weekbrief aankondigden stappen we over op een nieuw communicatiemiddel voor
onze school: Digiduif. Alle informatie die wij met u willen uitwisselen ontvangt u vanaf volgende week via
dit systeem, ook de weekbrieven. Denkt u eraan uw account te activeren? Alvast dank!

2. Luizenbeleid
Wat fijn dat we een luizencoördinator hebben op school: Essemie van Dunné, de moeder van Kees uit klas
2K. Hieronder een bericht van haar:
Beste ouders,
Als luizencoördinator wil ik jullie graag op de hoogte brengen van het luizenbeleid dat we willen volgen op
school. Ik zal dat in een aantal punten doen:
Als je bij je kind een luis ontdekt, meld het aan de klassenleerkracht. De andere ouders krijgen dan een
bericht om thuis goed te controleren. Uiteraard gebeurt dit zonder de naam van het kind te noemen.
Behandel je kind als het luizen of neten heeft. Voor meer informatie kan je op de site kijken van het RIVM
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/L
CI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hoofdluis
Maar onthoud dat veel kammen met de kam (luizen- en netenkam, bijvoorbeeld Assy) het allerbeste werkt.
Twee weken lang elke dag. Zo vang je ook de luizen van uitgekomen neten. Alleen behandelen met
luizenshampoo of olie is niet genoeg. En controleer het hele gezin!
Per klas zullen twee of drie luizenouders de kinderen in ieder geval na elke schoolvakantie controleren. Als
het nodig is vaker. Kinderen met luis of neten krijgen een briefje mee. Als we luis hebben ontdekt in een
klas krijgen ook de andere ouders bericht om extra te controleren. (Wie wil in de luizencontrolegroep?)
Het volgende is belangrijk: We gaan discreet om met kinderen met luis, maar daarbij is het absoluut niet

iets waarvoor kinderen zich hoeven te schamen. Het heeft weinig met vies of schoon haar te maken, en heel
erg is ook niet. Je wordt er niet ziek van en het is goed te behandelen.
Voor vragen kan je me mailen evandunne@zonnet.nl of natuurlijk op school aanspreken.
Hartelijke groet, Essemie van Dunné, moeder van Kees, 2K.

3. Lezing Jacques Meulman 17 november
We hebben het al eerder aangekondigd: op maandagavond 17 november houdt Jacques Meulman een
lezing op school over de ontwikkeling van kinderen: “Verrassende sprongen in de ontwikkeling van een
kind”. U bent van harte uitgenodigd!
Jacques Meulman is voormalig vrijeschoolleraar, voormalig vrijeschoolleider en werkt nu als psycholoog
en biografisch consulent, onder andere op de Geert Groote School en het Geert Groote College.
De lezing wordt speciaal gehouden voor alle ouders van onze school!
Komt allen!
Tijd: 20:00 uur, inloop 19:30 uur.
Plaats: Buikslotermeerschool

4. Oproep: muzikale ouders gezocht!
Wij zijn op zoek naar ouders die een muziekinstrument bespelen en een groep willen vormen om de
vieringen van de verschillende jaarfeesten te ondersteunen. Als je belangstellend bent of je wilt aanmelden
hiervoor, kun je contact opnemen met juf Yvette (1 K). En voor wie graag zingt zie ook het volgende bericht!

5. Oprichting Ouderkoor Vrijeschool Amsterdam-Noord
Ik ben Roos Teijken en heb muziektherapie gestudeerd. De afgelopen jaren heb ik me geconcentreerd op
het begeleiden van koren. Om het contact tussen de ouders onderling en met de school te verdiepen wil ik
een ouderkoor oprichten. We zullen muziek maken die bij de onderwerpen van de school passen. Te
denken valt aan meerstemmige, en a capella, klassieke en wereldlijke liederen. Natuurlijk aangepast aan
het niveau van de deelnemers. Noten kunnen lezen is geen vereiste, iedereen mag meedoen. Waar mogelijk
zullen we ook meedoen aan activiteiten op de school, bijvoorbeeld met advent, kerst en andere
feestdagen. De repetities zullen zijn op de dinsdagen van 20 uur tot 22 uur, we beginnen op 4 november.
Om de animo te peilen zullen we eerst repeteren bij Edith van Overveld op Loefzijde 6. Kosten, 20 euro per
maand, 15 euro voor minima.
Aanmelden kan door mij een mail te sturen: maatroos@gmail.com

6. School in beeld

Op onze website hebben we sinds kort een pagina met fotoalbums van de school. Deze vindt u bij ‘Onze
school’ en dan de pagina ‘In beeld’: http://vrijeschoolamsterdamnoord.nl/in-beeld/.
Edith van Overveld, de moeder van Nilo uit klas 3K, beheert deze digitale fotoalbums.
Heeft u leuke/mooie foto’s van schoolactiviteiten geschikt voor op de website? U kunt ze sturen, eventueel
via wetransfer, naar Edith van Overveld info@edithvanoverveld.nl.

7. Berichten uit de klassen
Klas 2 K

Deze stormachtige, herfstweek begon heel goed. Er waren allemaal takken en herfstschatten de klas
ingewaaid. Juffie Annemieke is dol op de herfst en dat was te merken! De kinderen genoten ervan al het
nieuwe in de klas te bewonderen en na de herfstvakantie weer met elkaar te spelen. Er waren spelletjes en
liedjes over egels, eekhoorns, paddestoelen en herfstblaadjes. Buiten was het koud, winderig en erg nat. De
kinderen droegen iedere dag hun regenpak (met een warm vest of jas eronder) en hun regenlaarzen. Op
deze manier konden we toch een uur buiten spelen. In de zandbak werd een zee gemaakt van water
geschept uit de plassen. Op de plassen voeren bootjes. Door de plassen kunnen lopen met je laarsjes, is
natuurlijk heerlijk. En in de zandbak kunnen zitten op je knieen zonder nat te worden, speelt fijn. Voor juf
en kinderen voelt het goed als ieder kind zo aangekleed kan worden dat het kind er tegen kan en niet koud
en nat wordt. Een plastic tasje met reservekleding aan de kapstok is ook welkom. Dan kan het regenpak in
de stoffen tas (na het opdrogen).
Dinsdag rees het brooddeeg zo goed, dat de holle bolle Gijs (de bal deeg) bijna over de rand van de kom
groeide! We hebben een prikkeltje prik geknutseld. Op maandagavond was het erg bedrijvig in de klas. De
ouders hebben hard gewerkt om een en ander (geheim!) op tijd klaar te krijgen. We hebben goede
gesprekken gevoerd over het Sinterklaasjournaal en “de Pietenkwestie”. Het was erg gezellig om elkaar ook
eens op een andere manier te ontmoeten. Als laatste een berichtje voor alle papa’s: pas op voor de
Festonsteek!
een herfstige groet van Annemieke
Klas 3K

Beste ouders, we zijn in de klas begonnen met het ochtendspel van de kabouters. De kabouters zien van
allerlei dieren in het bos, zien de blaadjes verkleuren en lopen door de wind. De kinderen lopen, klappen en
zingen enthousiast mee. We hebben ook onze eerste echte herfst storm van dit jaar meegemaakt. We
hebben ons helemaal ingepakt in de regenjassen en zijn als stoere kabouters naar buiten gegaan. Er werd
gretig gebruik gemaakt van de plassen waters, die zich gevormd hadden op het schoolplein. Er werd druk
met emmers en scheppen heen en weer gelopen om modder te maken. Je kan je voor stellen dat we aan het

eind van de dag allemaal zandmonsters waren. Ik wil jullie nogmaals vragen om regenbroeken en laarzen
op school te hebben voor de kinderen zodat we, als de volgende herfst storm zich voor doet, weer lekker
buiten kunnen spelen.
De kinderen verheugen zich op de komende activiteiten.........
"Nog twee nachtjes slapen en dan komt Bartje Bakker weer juf, dan mogen we weer broodjes bakken".
"Juf wanneer gaan we weer naar euritmie, dat vind ik zo leuk".
We hebben een erg leuke knutselavond gehad waar we zijn begonnen met het kado voor Sinterklaas. Op de
knutselavond hebben we gesproken over het Sinterklaas feest, heb ik wat informatie en voorlichting
gegeven over het Sinterklaasjournaal op tv en hebben we gekeken hoe de dag er op school uit zal zien .
Jammer genoeg kon niet iedereen die avond aanwezig zijn. De materialen en de uitleg van het
Sinterklaaskado zullen voor de mensen die er niet konden zijn nog volgen. De kinderen hebben grote oren,
ik zou jullie daarom willen vragen om het in de klas niet over het Sinterklaaskado te hebben.
Ik zou jullie ook willen vragen je aan te melden bij digiduif, we gaan er vanaf volgende week mee aan het
werk, het is een handig medium om elkaar te mailen, afspraken te maken en jaarfeesten in te plannen.
Ook wil ik jullie voorstellen aan de klassenouders :-) Marjolein Beijst en Edith van Overveld. Marjolein en
Edith zullen het contact tussen de ouders en mij zijn als het gaat over bijvoorbeeld jaarfeesten, het
organiseren van schoonmaakmiddagen, knutselavonden en reparaties.

Lieve groet,
Juf Charlotte
Klas 1
Na een welverdiende vakantie, zijn we weer fris van start gegaan. En wat doet zo’n rust pauze toch
wonderen....wat kunnen de kinderen al goed lezen!
We zijn weer aan een taalperiode begonnen en er staan al heel wat woorden op het bord. En ons letterbord
komt steeds voller te hangen. Gretig verlangen de kinderen naar de volgende nieuwe letter.
Ze ontdekken hem meteen als hij verstopt in een tekening op het bord zit. Verder zijn we flink in de weer
met pittenzakjes. Om het verschil tussen rechts en links goed te oefenen en de coördinatie hiertussen doen
we allerlei gooi en vang oefeningen. Veel lol en soms wat chaos, maar binnenkort kunnen we allemaal mee
doen in het circus.
Wat fijn dat de eerste krijtrollen al gearriveerd zijn! De kinderen zijn er erg blij mee.
Vrijdag maken we ons eerste uitstapje en gaan we een sprookjes speurtocht doen. Na het horen van zoveel
sprookjes, is het daar wel tijd voor.
Denken jullie er aan dat de kinderen dan bij de ‘Roze Tanker’ gebracht en gehaald moeten worden, zoals in
de brief die jullie kregen vermeld stond?
En graag warme kleren aan die vies mogen worden en een regenpak mee. Het wordt vast een feest!

En dinsdag 28 oktober is er (zoals ook al bekend) de ouderavond van 19.30 tot 21.00 uur. Ik hoop jullie
allemaal te zien om jullie meer te kunnen vertellen over de klas en waar we allemaal mee bezig zijn.
juf Wendy

8. Evenementen & activiteiten buiten school
Hieronder brengen we u graag op de hoogte van de volgende buitenschoolse evenementen en activiteiten:
Tweede symposium “Gezondmakend Onderwijs”
De werkgroep Gezondmakend Onderwijs onder leiding van Jacques Meulman organiseert op zaterdag 22
november 2014 het tweede symposium Gezondmakend Onderwijs.
Dit vindt plaats in de Theaterzaal van het Geert Groote College, Fred Roeskestraat 84, Amsterdam van
10:00 uur tot 16:30 uur.
Het symposium draait om twee vragen:
“Tot welke oordelen kunnen we komen als we kennis nemen van wat er nu in en door het onderwijs
gebeurt?” en “Tot welke inzichten en besluiten kunnen we komen als we deze oordelen tot onze
verantwoordelijkheid voor verandering maken?”
Bent u geïnteresseerd? Klik hier voor de uitnodiging en het programma voor deze dag.

Vriendelijke groeten,
het team van Vrijeschool Amsterdam-Noord
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