Beste ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de weekbrief. Samen hebben we het eerste lichtfeest van onze school
gevierd. Een bijzonder en sfeervol Sint Maartensfeest hebben we gezamenlijk beleefd.
Hieronder vindt u een kort verslag.
Deze weekbrief wordt gebruikt om u te informeren over algemene zaken. Zo nu en dan
schrijft een leerkracht een bericht uit de klas. Dit gebeurt niet wekelijks. Specifieke
berichten worden vanaf nu via Digiduif verstuurd aan de ouders/verzorgers die dit bericht
betreft.
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1.

Verslag Sint Maarten en foto’s

Kinderen, ouders, verzorgers en leraren verzamelden bij de ingang van het Noorderpark. Bij
het invallen van de schemering begon de wandeling. Al zingend liepen we gezamenlijk over
het verlichte paadje. Onder een grote boom stond het appelvrouwtje. Alle kinderen kregen
een lekker appeltje voor het zingen van een mooi lied. Langs de struiken, waar ouders met
fakkels de weg verlichtten, kwamen we aan bij het huis van een rijk man. Hij was
indrukwekkend met zijn lange jas en hoge hoed. Ook hij kon veel geven: uit zijn schatkist
kwamen gouden dukaten. Hoe donkerder het werd, hoe feller schenen de lichtjes! De
wandeling was niet te lang zodat de kleutertjes ook mee konden gaan. Op het open veld
naast de rijk man stond de warme chocolademelk voor de kinderen al klaar. De ouders
konden bij een vuurkorf genieten van een glaasje glühwein. De sfeer was erg goed.
Op tijd werden de vuren gedoofd door de vuurmeester en het park netjes opgeruimd door
de hulpouders. Zonder de hulp van de ouders (en oma van Loet) had dit mooie feest niet zo
gevierd kunnen worden. Dank daarvoor! De appels zijn aan onze school geschonken door

een gulle gever met een eigen boomgaard.
Foto’s zijn te zien via:
http://vrijeschoolamsterdamnoord.nl/in-beeld/nggallery/all/sint-maarten-2014
Als u leuke foto’s gemaakt hebt die ook op deze site mogen, kunt u ze sturen naar:
info@edithvanoverveld.nl
2.

Berichten uit de klassen

Klas 1 K
Afgelopen week hebben we een gezellig Sint Maarten feest gevierd.
Brecht, de moeder van Isis, heeft in de klas de koolraap, wortel en
pompoen uitgehold. Isis was heel trots dat haar mama dat voor ons ging
maken. Een aantal kinderen hielp met uithollen, snijden en pitjes
verzamelen. Sommige kinderen kwamen af en toe even buurten hoe het
ervoor stond om vervolgens weer verder te spelen.
Sterne bracht nog wat worteltjes voor het winkeltje, die haar moeder,
Roos, gehaakt heeft. Ook zij was heel trots.
Mara vond heel leuk dat papa en mama allebei kwamen controleren op
luizen.
Voor kinderen is het eigenlijk altijd heel fijn als papa en/of mama iets
zichtbaars voor de klas komen doen of hebben gemaakt. Ze lijken dan zelf
te groeien van trots. Daarom was het ook zo fijn dat er zoveel lichtjes
waren meegebracht bij Sint Maarten, samen hebben we het heel sfeervol
gemaakt. Dit samen doen, in de klas, of thuis iets voorbereiden/maken
wordt door de kinderen ervaren als een dragende gemeenschap. Ze krijgen
het gevoel van bij elkaar horen en dat geeft ze vertrouwen, ze weten dat
ze kunnen steunen op de hulp van de grote mensen, mede daardoor ontstaat
het samen genieten van het moois dat je met elkaar kunt creëren.
Klas 2 K
De dag voor Sint Maarten is Jan, de vader van Janne in de klas aan het werk geweest. Een
grote, langwerpige pompoen toverde hij om in een uil. De kinderen vonden het prachtig. Ze
bekeken hoe hij tekende en met gutsmesjes werkte. De volgende dag stond deze pompoen
in het midden van de kring op een cirkel van bladeren met alle lampionnen van de kinderen
erom heen. Alle uitgeholde pompoentjes van de kinderen thuis, kwamen naast de grote uil
te staan. Dit was een prachtig beeld. Na de dagopening genoten de kinderen van een
poppenspel over Jan Klaassen en Katrijn die avonturen in het donkere bos beleefden. Juffie
Yvette speelde Sint Maartensliedjes op de trekzak. Daarna hebben we in onze eigen klas
gespeeld en pompoensoep gemaakt en gegeten. Die ging er wel in! Sommige kindjes
dronken wel 3 theeglaasjes met soep. Zoveel trek hadden ze gekregen na het buitenspelen.
Daarbij aten we de zelfgebakken broodjes. De rest van de week klonk het mooie Sint

Maartensfeest nog na.
Annemieke

3.

Lezing “Verrassende sprongen in de ontwikkeling van een kind”

Deze lezing over de ontwikkeling van kinderen wordt speciaal gehouden voor alle ouders
van de school. De spreker is Jacques Meulman, voormalig vrije schoolleraar en vrije
schoolleider, nu psycholoog en biografisch consulent.
Datum: maandag 17 november
Plaats: Buikslotermeerschool
Tijd:
20.00 uur, inloop 19.30 uur
Kosten: gratis of vrijwillige bijdrage
U bent allen van harte uitgenodigd!
4.

Agenda

maandag 17 november
maandag 1 december
vrijdag 5 december
maandag 8 december

lezing Jacques Meulman
viering 1e Advent
Sint Nicolaas-feest
viering 2e Advent

5. Ouderkoor
Ondanks de drukte met Sint Maarten, zijn we vorige week begonnen met het
ouderkoor. We hebben een herfstlied geoefend en zijn begonnen met
liederen voor de adventstijd. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je een keer
uitproberen, dan ben je van harte welkom! Noten kunnen lezen, is geen vereiste.
Plaats: Loefzijde 6
Tijd:
20.00 – 22.000 uur
Kosten: 20 euro per maand (15 euro voor minima)

Met vriendelijke groet,

Vrijeschool Amsterdam-Noord
Breedveld 7
1025 PZ Amsterdam
Tel: 020-6371265

