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Welkom	  op	  de	  allereerste	  Herfstmarkt	  van	  Vrijeschool	  Kairos.	  Nu	  
de	  dagen	  korter	  worden	  en	  de	  verwarmende	  tijd	  van	  de	  lichtfeesten	  en	  Sint	  
Nicolaas	  alweer	  is	  aangebroken	  openen	  we	  graag	  onze	  deuren	  voor	  een	  
gezellig	  samenzijn	  vol	  bedrijvigheid!	  
	  
Alle	  ouders	  en	  leerlingen	  van	  onze	  school	  zijn	  druk	  bezig	  geweest	  om	  een	  
leuke	  en	  sfeervolle	  markt	  neer	  te	  zetten	  voor	  jong	  en	  oud!	  
	  
Met	  uw	  aankopen	  ondersteunt	  u	  onze	  school:	  de	  opbrengst	  van	  de	  markt	  is	  
bestemd	  voor	  de	  aanschaf	  van	  buitenspeelmateriaal	  en	  muziekinstrumenten.	  
Daarom,	  namens	  de	  leerkrachten	  en	  leerlingen	  hartelijk	  bedankt	  voor	  uw	  
bezoek!	  
	  
Graag	  attenderen	  we	  u	  speciaal	  op	  het	  nieuwste	  initiatief	  van	  onze	  school:	  de	  
oprichting	  van	  het	  Kairos	  College	  –	  voortgezet	  vrijeschoolonderwijs	  voor	  
vmbo-‐t,	  havo	  en	  vwo,	  met	  mogelijke	  startdatum	  september	  2017.	  Wilt	  u	  dit	  
initiatief	  steunen,	  uw	  kind	  aanmelden	  en/of	  Vriend	  worden	  van	  onze	  
oudervereniging?	  Loop	  langs	  bij	  onze	  Informatiekraam!	  	  
	  
We	  danken	  alle	  ondernemers,	  ouders,	  leerkrachten	  en	  leerlingen	  voor	  hun	  
bijdrage	  aan	  deze	  markt.	  En	  we	  wensen	  u	  een	  fijne	  zondagmiddag!	  
	  
	  
	  
	  
De	  Herfstmarktcommissie	  van	  Oudervereniging	  Vrijeschool	  Kairos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Programma	  
	  
	  
11:00	  uur	  	  OPENING	  (buiten	  op	  het	  plein)	  
-‐	  Ouder-‐	  en	  Vriendenkoor	  Vrijeschool	  Kairos	  onder	  leiding	  van	  Roos	  Teijken.	  
-‐	  “De	  Herfstfee”,	  acrobatiekact	  door	  Aardblij	  (Edith	  en	  Anne-‐Mieke)	  en	  Nilo	  
(5),	  Faye	  (12).	  
-‐	  Welkomstwoord	  door	  de	  Herfstmarktcommissie.	  
	  

11:15	  	  START	  INSCHRIJVING	  WERKPLAATSJES	  
Je	  kunt	  je	  inschrijven	  bij	  de	  werkplaatsbegeleider,	  dan	  weet	  je	  zeker	  
dat	  je	  een	  plekje	  hebt	  gedurende	  de	  dag!	  

	  
11:30	  –	  16:00	  	  WERKPLAATSJES	  

	  
11:30	  –	  14:00	  	  POPPENDOKTER	  SPREEKUUR	  
Heb	  je	  een	  zieke	  pop	  of	  knuffel?	  Onze	  poppendokter	  Jetse	  en	  verpleger	  
Brecht	  kunnen	  alle	  poppen	  en	  knuffels	  goed	  verzorgen	  en	  weer	  beter	  maken.	  
€0,50	  
	  

12:30	  	  POPPENKASTVOORSTELLING	  “De	  verlanglijst	  van	  Jan	  Klaassen”	  
door	  Marjan	  Boontjes	  en	  Ria	  van	  der	  Kruijf	  
lokaal	  van	  klas	  4	  (1e	  verdieping,	  klapdeuren	  rechts),	  entrée:	  €1,00	  

	  
13:30	  	  VERHAAL	  uit	  “	  Kokos	  en	  Noga”,	  Lydia	  Bakker	  leest	  voor	  uit	  haar	  
pasverschenen	  boek,	  dat	  zij	  zowel	  schreef	  als	  illustreerde.	  
	  

14:00	  POPPENKASTVOORSTELLING	  “De	  verlanglijst	  van	  Jan	  Klaassen”	  
door	  Marjan	  Boontjes	  en	  Ria	  van	  der	  Kruijf	  
lokaal	  van	  klas	  4	  (1e	  verdieping,	  klapdeuren	  rechts),	  entrée:	  €1,00	  

	  
14:30	  	  VERHAAL	  uit	  “Kokos	  en	  Noga”,	  Lydia	  Bakker	  leest	  voor	  uit	  haar	  
pasverschenen	  boek,	  dat	  zij	  zowel	  schreef	  als	  illustreerde.	  
	  

15:30	  	  POPPENKASTVOORSTELLING	  “De	  verlanglijst	  van	  Jan	  Klaassen”	  
door	  Marjan	  Boontjes	  en	  Ria	  van	  der	  Kruijf	  
lokaal	  van	  klas	  4	  (1e	  verdieping,	  klapdeuren	  rechts),	  entrée:	  €1,00	  



Werkplaatsjes	  
	  

-‐ Lantaarntje	  vilten:	  met	  zeepwater	  en	  wol	  maak	  je	  de	  mooiste	  
dingen.	  We	  vilten	  een	  prachtig	  lapje	  in	  je	  lievelingskleuren	  en	  
versieren	  hiermee	  een	  glazen	  potje.	  Met	  een	  waxinelichtje	  erin	  heb	  
je	  een	  feestelijk	  lantaarntje.	  	  
Kosten:	  €2,00	  	  
	  

-‐ Paddenstoel	  vilten:	  van	  wol	  maken	  we	  een	  zachte	  paddenstoel,	  rood	  
met	  witte	  stippen.	  	  
Kosten:	  €2,50	  	  

	  
-‐ Engel	  van	  kambandwol:	  door	  het	  vouwen,	  plooien,	  uitpluizen	  en	  

binden	  van	  wollen	  kamband	  krijg	  je	  een	  mooi	  engeltje	  om	  op	  te	  
hangen.	  Voor	  ouders	  of	  ouder	  en	  kind	  samen,	  ga	  naar	  de	  kraam	  van	  
ZieZoen.	  
Kosten:	  €2,50	  
	  

-‐ Romeins	  olielampje:	  van	  klei	  maken	  we	  een	  klein	  potje	  volgens	  een	  
oeroud	  ontwerp	  van	  de	  oude	  Romeinen.	  Je	  krijgt	  er	  een	  lont	  bij	  en	  
kunt	  het	  thuis	  vullen	  met	  lampenolie	  en	  gaan	  branden.	  	  
Kosten:	  €2,00	  

	  
-‐ Tinnen	  soldaatje:	  ken	  je	  het	  sprookje	  van	  De	  Standvastige	  Tinnen	  

Soldaat?	  Je	  kunt	  bij	  ons	  je	  eigen	  tinnen	  soldaatje	  maken.	  Tin	  is	  één	  
van	  de	  eerst	  ontdekte	  metalen	  en	  wordt	  al	  eeuwen	  door	  mensen	  
gebruikt.	  Als	  je	  een	  mengsel	  van	  tin	  met	  een	  klein	  beetje	  koper	  of	  
antimoon	  verhit	  gaat	  het	  smelten	  en	  kun	  je	  het	  in	  een	  vorm	  gieten.	  
Kosten:	  €1,50	  
	  

-‐ Spijkervormen	  timmeren:	  op	  een	  houten	  plank	  maken	  we	  mooie	  
vormen.	  Pak	  hamer	  en	  spijkers	  en	  timmeren	  maar!	  	  
Kosten:	  €2,00	  

	  
-‐ Houten	  auto:	  we	  maken	  een	  leuke	  houten	  auto	  voor	  jezelf	  of	  als	  

kado?	  
Kosten:	  €2,00	  



Kairos	  kramen	  
	  
	  
Cadeaus	  uit	  de	  klassen	  
Engeltjes,	  sterren,	  lichtjes,	  armbandjes,	  boekenleggers	  en	  transparanten:	  
kleine	  cadeautjes	  gemaakt,	  en	  met	  trots	  ter	  verkoop	  aangeboden	  door	  alle	  
leerlingen	  van	  Vrijeschool	  Kairos.	  
	  
Informatiekraam	  
Informatie	  over	  onze	  school,	  de	  oprichting	  van	  het	  Kairos	  College	  en	  
Oudervereniging	  Vrijeschool	  Kairos.	  Meld	  uw	  kind(eren)	  aan	  voor	  het	  Kairos	  
College	  en/of	  Word	  Vriend	  van	  onze	  Vriendenkring!	  
	  
Euritmie	  verhalen	  
CD	  verkoop	  door	  onze	  euritmieleerkracht	  Jiri	  Brummans	  en	  harpist	  Anne	  
Koene.	  Hun	  unieke	  cd	  ‘Euritmie	  Verhalen’	  	  geeft	  veel	  luister-‐	  en	  beweeg	  
plezier.	  De	  Boerderij,	  De	  Rie-‐ra	  Reuzeman,	  Vrouw	  Holle,	  Olle,	  Repelsteeltje,	  
Het	  Zandmannetje:	  in	  de	  euritmieles	  vormen	  verhaal,	  beweging	  en	  muziek	  
één	  geheel.	  
	  
Boekenkraam	  	  
Nieuwe	  en	  tweedehands	  boeken,	  door	  Roos	  Burger	  van	  de	  
bibliotheekcommissie	  van	  Oudervereniging	  Vrijeschool	  Kairos.	  
	  
Tweedehands	  kleding	  en	  speelgoed	  	  
Door	  ouders	  van	  Vrijeschool	  Kairos.	  
	  
Plantenzaden	  en	  chutney’s	  
Alles	  uit	  eigen	  tuin,	  door	  Hedwig	  van	  der	  Zwaal	  en	  Bernard-‐Jan.	  
	  
Jams	  en	  chutneys	  van	  Quince	  en	  Co	  
Quince	  en	  Co	  vangen	  de	  zomerzon	  in	  jams	  en	  chutneys.	  Dit	  is	  onze	  
huisgemaakte	  streekproduct	  knaller!	  Een	  oogst	  van	  honderd	  kilo	  vruchten,	  
waaronder	  heel	  veel	  kweeperen	  uit	  eigen	  tuin	  in	  Amsterdam-‐Noord,	  was	  deze	  
herfst	  in	  goede	  handen	  bij	  Christine	  Cornelius	  en	  Nienke	  Römer.	  Zij	  geven	  
graag	  recepten,	  want	  kweeperen	  kunnen	  dit	  jaar	  niet	  ontbreken	  bij	  uw	  
kerstdiner.	  



Seizoenstafel,	  inrichting	  en	  workshops	  van	  Ziezoen	  
Haal	  het	  seizoen	  in	  huis!	  
Kleine	  kinderen	  hebben	  een	  onbevangen	  verwondering	  voor	  alles	  wat	  groeit	  
en	  bloeit.	  Door	  mee	  te	  leven	  met	  de	  seizoenen	  kan	  die	  spontane	  openheid	  zich	  
ontwikkelen	  tot	  een	  bewuste	  verbinding	  met	  de	  natuur.	  
	  
Ziezoen	  verkoopt	  handgemaakte	  producten	  voor	  kind	  en	  in	  
huis,	  geïnspireerd	  op	  het	  seizoen.	  Denk	  aan	  kabouters	  en	  andere	  figuren	  voor	  
op	  de	  seizoenstafel,	  paddenstoelen,	  krukjes,	  kaboutermutsen,	  stamtafeltjes	  
en	  ander	  moois.	  Alles	  is	  gemaakt	  met	  natuurlijke	  materialen	  en	  een	  overvloed	  
aan	  liefde.	  	  
De	  handgemaakte	  kerststal	  is	  op	  bestelling	  verkrijgbaar.	  	  
	  
Ook	  geeft	  Ziezoen	  door	  het	  hele	  jaar	  heen	  workshops.	  In	  januari	  start	  de	  
workshop:	  'Koning	  Winter	  en	  Vrouwtje	  Dooi	  voor	  op	  de	  seizoenstafel’.	  Je	  kunt	  
je	  inschrijven	  bij	  de	  stand.	  Of	  per	  mail:	  roossmith@gmail.com	  
	  

	  

Ondernemers	  kramen	  
	  

Speelgoedwinkel	  De	  Ommekeer	  uit	  Badhoevedorp	  
De	  Ommekeer	  verkoopt	  houten	  speelgoed,	  spellen,	  boeken	  en	  speeltoestellen.	  
Ook	  heeft	  De	  Ommekeer	  een	  eigen	  houtwerkplaats	  voor	  onder	  andere	  
(school)	  meubels	  en	  inrichting	  en	  worden	  vanuit	  de	  winkel	  handwerk-‐	  en	  
knutselcursussen	  georganiseerd	  voor	  kinderen	  en	  volwassenen.	  Voor	  
Vrijeschool	  Kairos	  verzorgde	  de	  Ommekeer	  een	  deel	  van	  de	  inrichting	  en	  het	  
speelgoed.	  Door	  Jaap	  de	  Wit	  en	  Carla	  Biemans.	  www.ommekeerspeelgoed.nl	  
	  
Zonnekindpoppen	  door	  Mia	  Heida	  
Handgemaakte	  zonnekindpoppen,	  kabouters,	  kleertjes	  en	  knuffels.	  
	  
Fairtrade	  kleding	  van	  Het	  Rode	  Kastje	  
Fairtrade,	  kleurrijke,	  wereldse	  kleding	  en	  accessoires	  met	  een	  zweempje	  
bohemian.	  De	  spullen	  zijn	  handgemaakt	  van	  natuurlijke	  materialen.	  Ik	  
verkoop	  voornamelijk	  kleding	  uit	  Nepal	  en	  India	  waarbij	  het	  grootste	  deel	  
onder	  eerlijke	  en	  fairtrade	  omstandigheden	  is	  gemaakt.	  Door	  Marije	  Busch.	  
Webwinkel:	  www.hetrodekastje.nl	  



Viltwerk	  van	  Werkplaats	  Egmond	  aan	  den	  Hoef	  
Werkplaats	  Egmond	  aan	  den	  Hoef	  maakt	  eerlijke	  en	  duurzame	  produkten.	  
Alles	  is	  hand	  gemaakt	  van	  natuurlijke	  garens,	  kraaltjes	  en	  glas.	  We	  verzorgen	  
ook	  workshops	  met	  wol	  en	  kraaltjes.	  Een	  keer	  per	  maand	  hebben	  we	  
huiskameratelier,	  waar	  ieder	  aan	  zijn	  of	  haar	  eigen	  werk	  werkt,	  maar	  we	  
elkaar	  inspireren	  en	  stimuleren.	  Door	  Sandra	  van	  den	  Berg.	  
Voor	  meer	  informatie:	  bekijk	  onze	  facebookpagina	  werkplaats	  Egmond	  a/d	  
Hoef.	  
	  
Beemsterschool	  voor	  Meubelmaken	  	  
In	  een	  tijd	  waarin	  de	  meesten	  van	  ons	  met	  hun	  hoofd	  werken,	  bieden	  wij	  een	  
opleiding	  en	  cursussen	  meubelmaken	  aan.	  Je	  leert	  omgaan	  met	  
gereedschappen	  zoals	  zagen,	  schaven,	  beitels	  en	  elektrisch	  gereedschap.	  
Praktische	  lessen	  met	  veel	  plezier	  en	  mooie	  werkstukken.	  Naast	  de	  
basisopleiding	  meubelmaken,	  hebben	  we	  diverse	  specials,	  zoals:	  tekenen,	  
ontwerpen,	  gereedschapstrainingen,	  moderne	  technieken,	  fineren	  en	  
houtherkenning.	  	  
Op	  de	  herfstmarkt	  kunt	  u	  met	  ons	  kennismaken	  én	  uw	  handvaardigheid	  
testen.	  Want	  wie	  de	  langste	  krul	  maakt	  uit	  een	  lange	  plank,	  kan	  rekenen	  op	  
een	  leuke	  prijs!	  	  Wij	  ontmoeten	  u	  graag,	  Frans	  Konijn.	  
www.konijnmeubelmakers.nl	  	  
	  
Handgemaakte	  kinderkleding	  van	  Schobbejak	  	  
Kleine	  Schobbejak	  maakt	  handgemaakte	  wollen	  jasjes,	  hesjes	  en	  mutsjes	  voor	  
kinderen.	  Kabouters	  bestaan	  nog	  en	  kleuren	  mogen	  knallen!	  Elk	  kledingstuk	  is	  
uniek.	  Door	  Loes	  Dicke	  en	  Sylvana	  Teekens.	  
Webwinkel:	  www.kleineschobbejak.nl	  	  
	  
Handgemaakte	  biologische	  Zeep	  van	  de	  Amsterdamsche	  Zeepfabriek	  
Wij	  maken	  in	  Amsterdam-‐Oost	  handgemaakte	  zepen	  van	  biologische	  oliën	  en	  
vetten.	  Lekker	  om	  mee	  te	  douchen,	  heerlijke	  geuren.	  Door	  Toetsie	  
Zwitserlood.	  www.amsterdamschezeepfabriek.nl



Alpenden	  producten	  van	  ZIRB	  
ZIRB	  is	  een	  jong	  bedrijf,	  opgericht	  door	  Roos	  en	  Chris	  Leddy.	  Wij	  zijn	  heel	  erg	  
met	  de	  natuur	  verbonden	  en	  dat	  is	  de	  reden	  waarom	  wij	  een	  geheim	  van	  de	  
natuur	  met	  mensen	  willen	  delen.	  Chris	  komt	  oorspronkelijk	  uit	  Oostenrijk	  en	  
zo	  kwam	  de	  Alpenden	  (Zirbe	  of	  Pinus	  Cembra)	  op	  ons	  pad.	  Wij	  ontdekten	  dat	  
het	  hout	  van	  deze	  boom	  een	  stof	  bevat	  die	  een	  specifiek	  rustgevend	  effect	  
heeft	  waardoor	  een	  gezonde	  slaap	  wordt	  bevorderd.	  Deze	  eigenschap	  is	  
verwerkt	  in	  onze	  producten	  die	  wij	  onder	  het	  label	  ZIRB	  op	  de	  markt	  brengen.	  	  
Producten	  die	  iedere	  dag	  tot	  een	  prachtige	  dag	  maken!	  www.zirb.nl	  
	  
Ansichtkaarten	  van	  Brechtje	  Duijzer	  en	  haaraccessoires	  van	  Else	  Besjes	  
Ik	  maak	  tekeningen	  met	  pastelkrijt	  en	  kleurpotlood	  en	  werk	  met	  gemengde	  
technieken	  zoals	  fotografie	  en	  pen.	  De	  vorm	  van	  een	  schelp,	  de	  details	  in	  een	  
veer,	  de	  kleurovergangen	  in	  de	  bloemblaadjes	  van	  een	  roos:.	  dat	  wat	  ik	  mooi	  
vind	  en	  waar	  ik	  van	  geniet	  wil	  ik	  graag	  delen	  met	  anderen.	  
www.brechtjeduijzer.nl	  	  
	  
Brechtje	  Duijzer	  verkoopt	  ook	  haarspeldjes	  en	  elastiekjes	  van	  Else	  Besjes:	  
www.besjes.blogspot.nl	  	  
	  
Edelstenenwinkel	  De	  Warmte	  Steen	  uit	  Volendam	  
De	  Warmte	  Steen	  verkoopt	  een	  prachtige	  collectie	  edelstenen,	  mineralen	  en	  
sieraden.	  Onze	  winkel	  in	  Volendam	  wordt	  van	  heinde	  en	  verre	  bezocht.	  Maar	  
ook	  in	  onze	  webshop	  kun	  je	  edelstenen	  en	  mineralen	  in	  alle	  vormen,	  soorten	  
en	  maten	  kopen.	  Al	  jaren	  zijn	  we	  gek	  van	  edelstenen.	  In	  2008	  besloten	  we	  om	  
onze	  droom	  te	  gaan	  verwezenlijken.	  Door	  Gonnie	  Tuip	  en	  Dick	  Tuip	  	  
www.dewarmtesteen.nl	  	  
	  
Ecologische	  bloembollen	  van	  Kwekerij	  Wiering	  
Ecologische	  bloembollen,	  kruiden	  en	  grassen.	  Het	  is	  nu	  de	  goede	  tijd	  om	  
bollen	  te	  planten!	  Door	  Paul	  Wiering.	  www.kwekerijwiering.nl	  	  
	  
Vilt,	  haakwerk	  en	  poppenkleding.	  	  
Van	  alles	  met	  vilt,	  katoen	  en	  wol:	  Cindy	  en	  Saskia	  hebben	  een	  kraam	  vol!	  
door	  Cindy	  Bolhoeve	  en	  Saskia	  Beerepoot.	  
	  
	  
	  


