	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Beste ouders,
Wat een prachtig feest vierden we vrijdag!
De hele dag lang werd er samengespeeld en –gewerkt, werd er
moed verzameld om draken in allerlei soorten en maten te verslaan
en werd er heerlijk gelachen en gezongen!
De kinderen van 4 en 5 kregen de kans om nog een keer met alle
andere klassen uit de lagere school te spelen, de eerste klassers
leerden zo de kinderen uit de hoogste klassen ook voor het eerst
echt beter kennen.
Als team willen we graag alle ouders bedanken die op welke manier
dan ook hebben bijgedragen aan het slagen van dit feest!
We hopen dat u, naast van het plezier van de kinderen, ook van de
appeltaart en koffie/thee genoten hebt nadien! U had beide meer
dan verdiend!

Het team
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Inhoud van het maandbericht

bijvoorbeeld noten die we met de notenkraker konden kraken.

1.
2.
3.
4.

we gesprekjes gehad over wat er nog meer van ijzer was,
bijvoorbeeld het zwaard van Michael, en ook de weegschaal in de

Berichten uit de klassen
Mededelingen
Berichten van buiten de school
Agenda, telefoonnummer ziekmeldingen

Berichten uit de klassen
Kleuterklassen

Wat hebben we een fantastisch Michaëlsfeest gevierd met elkaar!
De kinderen kwamen binnen, trots met hun oogst in een mandje, in
hun prachtige rode kleding. Samen hebben we de oogst
bewonderd en bedacht wat we hiervan kunnen gaan maken. De
kleuters hebben genoten van het tafelspel over “De boom die
door het dak groeide”. Daarna gingen de kinderen naar hun eigen
klas en waren er lieve ouders die een handje kwamen helpen bij
het schillen van de appels. De kinderen wilden heel graag
meehelpen met schillen. Toen de appels tot moes waren gekookt,
werd er om de beurt door de kinderen gedraaid aan de passe-vite

Deze notenkraker is van ijzer en heel sterk. Met de kleuters hebben

klas met de gewichtjes. Als je aan de ene kant een ijzeren
gewichtje doet en aan de andere kant wol, dan heb je veel wol
nodig om de weegschaal in balans te krijgen.
Hoe komt dit? Juffie, dat komt doordat wol kan vliegen! O ja,
waarom dan? Omdat wol heel licht is! We zongen liedjes over ijzer,
zoals “keteltje dik van buik” en “ik heb een brilletje al voor mijn
ogen, om te zien wie er dansen mogen”.
Hoefijzers die door de smid gesmeed zijn, zijn ook van ijzer. We
speelden het spelletje van de smid die nieuwe hoefijzers voor het
paardje smeedt. En later in de week kwamen we erachter dat
mensen de haren van de staart van het paard gebruikt voor het
maken van een strijkstok voor een viool. Een kind speelde viool in
de klas en vertelde hierover. En soms breekt zo’n paardenhaar,
maar dat is niet erg want er zitten er heel veel aan de strijkstok.
Wat fijn om van elkaar te kunnen leren!

om de moes nog fijner te maken. Daarna werd er geproefd en als
de moes te zuur was, werd er wat suiker of honing aan toegevoegd

De komende weken zullen we in de kleuterklassen de oogst gaan
verwerken. We zullen samen soep koken, eitjes bakken, wortels in

en natuurlijk een snufje kaneel. Daarna werden de potjes gevuld en

plakjes snijden en aardappeltjes bakken! De kinderen vertellen
verhalen over de volkstuin van hun ouders en soms opa’s en oma’s

werd er door iedereen ook in de klas met smaak van de appelmoes
gegeten. Ook de kinderen die het niet “lusten”, kwamen er achter
dat ze het heerlijk vonden!
Tijdens het buitenspelen werd er met de zwierezwaaiers
gezwaaid. Het leek wel of er allemaal vuurtjes op het
schoolplein branden door de wapperende rood/oranje
slierten! In de weken voorafgaand aan dit prachtige
oogstfeest hebben we al meer oogst in de klas gekregen,

of buren. De oogst is meestal overvloedig waardoor gedeeld wordt
met anderen. En juist dat samen delen, leren de kinderen al in de
kleuterklas.
De kleuterjuffies Charlotte,
Yvette en Annemieke

Klas 1
We hebben na vier weken de taalperiode afgerond en zijn
begonnen met de eerste rekenperiode.
We hebben in vier weken de i,k,s,m,aa,n,r,d,oe,v en het lidwoord
“de” geleerd. Daarmee kunnen we al heel veel woorden en zelfs
zinnen maken.

De kinderen genoten van het Michaelsfeest. Dit werd door de weken
heen ingeleid met mooie liederen en prachtige verhalen over moed,
over draken en hulp voor wie dappere dingen te doen heeft!
Juf Jona en Juf Antonia

We maakten de zin “de draak in de vaas” wat heel veel grappige
verhalen en tekeningen opleverde! De kinderen beginnen nu
woorden in boeken en kranten te herkennen en speuren als kleine
onderzoekers alle teksten af.
In de rekenperiode zijn we deze week begonnen met het ontdekken
van de cijfers, het rekenen tot 10 en het tellen tot wel 100 met
kastanjes, boontjes schelpen, takjes en alles waar we veel van
hebben.
De cijfers vinden we in de kwaliteit van de dingen in de wereld om
ons heen. Waar is er maar een van? De zon en van mij! Wie zijn altijd
met twee? Mijn ogen, mijn ouders en mijn handen! En zo gingen we
verder en zijn nu bij de vier.
We lopen springen en hinkelen wat af om ook de tafelrijen te
ontdekken. Bij de rij van 3 telt de kikker op de steen steeds twee
zacht en de drie hardop, dan weer twee zacht en de zes hardop.
Ook hebben we een eerste start gemaakt met handwerken.
We zijn begonnen met het leren opwinden van een bolletje
wol waarbij steeds een kind omaatje was en de ander
opaatje. Opa houdt de streng met draad vast en oma windt
dit tot een mooi rond bolletje. Deze week beginnen we met
vingerbreien en later gaan we echt leren breien met twee
pennen.

Joris	
  en	
  zijn	
  paard	
  verslaan	
  de	
  drakenkop	
  van	
  klas	
  1	
  

Klas 2
Sinds de eerste weken in de tweede klas spelen we elke dag toneel.
Daar oefenden we al om een goed publiek voor elkaar te zijn en
oefenen we nu om mee te spelen in wat een kind bedenkt, of om
zelf juist iets nieuws in te brengen. Door de mate waarin de
toekijkende kinderen het spel met aandacht volgen en vanbinnen
meebewegen, groeit het spel en wordt het steeds rijker. Hoe beter
er geluisterd wordt, hoe gemakkelijker er gesproken kan worden.
Dat geldt eigenlijk ook zo op het schoolplein. Door tijdens het
spelen goed naar elkaar te luisteren, dragen we als vanzelf meer
zorg voor elkaar en voor het spel.
Aansluitend op de slotvraag van het vorige klassenbericht, hebben
we het op de ouderavond van klas 2 onder meer gehad over
goede beelden die we de kinderen kunnen aandragen. Daar bleek
dat het niet altijd gemakkelijk is om tot vondsten te komen ter
alternatief op bijvoorbeeld tv kijken. De kinderen leven geheel in
beelden en nemen ze gretig in zich op. Daarom dragen we ze
graag bij de leeftijd passende, rijke beelden aan die niet op

Meester Jiri en juf Anne hebben ook weer een nieuwe cd
uitgebracht met een aantal van de sprookjes van vorig jaar (heerlijk
om terug te luisteren en mee te zingen). Om zelf te lezen kunnen
bijvoorbeeld de boeken van ‘Vos en Haas’ erg fijn zijn.
Daarbij helpen we kinderen door het spelen voor te leven. Het spel
kan dan een ware fundering voor het sociale leren vormen. Wie
speelt er nog weleens samen ‘boompje verwisselen’ in het bos? Of
verstoppertje? Wie kent er Oudhollandse klapspelletjes? Wie van
ons knikkert er nog weleens? Of kan een truc met een jojo? Wie
kan er vormen maken met een klein touw tussen de vingers? Kent u
goede knopen om een touw mee rond een boom te knopen? Wie
van u kan er een springtouw-truc? Wie weet nog hoe je haasje-over
speelt of weet hoe je een goed hinkelpad tekent?
Laten we het vooral weer samen spelen en aan onze kinderen
leren.
Meester Jasper

Klas 3

voorhand zijn ingekleurd. Beelden waarmee de kinderen iets

De derde klas heeft de taalperiode afgesloten en is nu begonnen

kunnen. Al snel bleek dat we elkaar in het gesprek van goede

met de rekenperiode.

ideeën konden voorzien.

Centraal staan de getallen tot 1000. Maar hoe groot is 1000 eigenlijk

Er klonken passende boektitels zoals ‘De grote kleine

en hoelang doe je erover om tot 1000 te tellen?

kapitein’, ‘De kinderen van Bolderburen’, ‘De dwergjes van

Klas drie heeft er 25 minuten over gedaan en heeft elke tel een ei

Tuil’, ‘Michiel van de Hazelhoeve’, ‘Lotta uit de

getekend. Deze 1000 eieren zijn verdeeld over 100 dozen, die in 10

Kabaalstraat’, maar ook titels van Annie M.G. Schmidt

kisten passen op een scheepje dat langs de boerderijen vaart. De

passeerden de revue. Van de meeste van deze boeken zijn

kinderen klaagden onderweg over hun verkrampte handen en

er ook luisterboeken verkrijgbaar. Dat kan heel prettig zijn

ervoeren zo letterlijk hoeveel 1000 wel niet is. Heel veel dus!

voor kinderen om zelf naar te luisteren, bijvoorbeeld als ze
in het weekend heel vroeg wakker zijn.

Juf Marieke en Juf Wendy

Klas 4
De kinderen van klas 4 zijn zich tijdens de eerste
aardrijkskundeperiode nu 2 weken aan het verdiepen in hun
omgeving en het hebben van een andere, vernieuwde kijk erop.
Allereerst beginnen we ‘s ochtends met het stokvechten. Zo oefenen
we onze oriëntatie in de ruimte. We zijn met onze aandacht
geconcentreerd en gericht bij onszelf, zodat de ruimte om ons heen
voor onszelf en de ander veilig blijft. Heel gefocust en met
beheerste kracht worden slagen uitgedeeld en opgevangen.
We ontdekten ook het kompas en de bijhorende windrichtingen en
merkten dat, hoeveel we ook bewegen, de pijl altijd zijn weg naar
het noorden hervindt. Wie ’s ochtends in de buurt van de Piramide
komt, kan de kinderen van klas 4 met hun blik op hun kompas

dorpje voorzichtig weg. En ja hoor: daar kwam een
dorpsplattegrond tevoorschijn! Het was in 1 klap helder hoe
kaarten moeten worden gelezen!
Maar… zo’n kaart is wel heel klein. Een kaart van Amsterdam is
nooit zo groot van Amsterdam zelf, en toch staan alle straten er op.
Al snel ontdekten we samen het begrip schaal. Om het aan den
lijve te ondervinden, hebben we de hele klas opgemeten en
vervolgens op schaal getekend. Wat een werk! Dat het toch wel
precies moest zijn, ondervonden we al snel.
De echte vreugde kwam toen ze een schattenzoektocht mochten
maken met hun plattegrond als schatkaart. En dan kijken of je wel
echt kaart kan lezen…

gericht rond zien dwalen!

Vanaf vandaag tot 9 december zal Juf Janneke haar LiO-stage

Om te onthouden in welke volgorde de windrichtingen zich op ons

over Amsterdam! Bent u ook zo benieuwd wat we nu weer zullen

kompas (en in de wereld om ons heen) tonen, maakten we zelf
zinnetjes met de beginletters van elke windstreek. Leuke vondsten
als ‘Nergens Onder Zitten Willem!’ of ‘Nooit Omelet Zonder
Wouter.’ Werden vrolijk genoteerd en ook de tussenwindstreken als
Noordoost en Zuidwest werden ontdekt en op onze tekening
bijgetekend.
Met die hernieuwde blik op de wereld om ons heen, gingen
we kijken naar de gebouwen en straten rondom ons, hoe
we de herkenningspunten die we nodig hebben om de weg
te weten, altijd op ooghoogte zien.
We bouwden een eigen dorpje van kleihuisjes en keken op
ooghoogte in ons stadje rond. Vervolgens keken we van
bovenaf, lieten het sneeuwen en namen de huisjes van ons

lopen in klas 4. Zij zal de kinderen om te beginnen alles vertellen
ontdekken?
Juf Marlies

Klas 5

Mededelingen

Klas 5 heeft op vrijdag 15 oktober een heel bijzondere activiteit.
Dan wordt een gastles verzorgd waarbij de kinderen meewerken
aan een recordpoging programmeren.

Fietsjes!

Programmeren leert kinderen creatief en logisch te denken. Na
afloop mogen we de gebruikte laptops houden als school. Dus het
is een leuke ervaring en ook een mooi aandenken!

Aan beide scholen gebeuren wonderlijke dingen met de fietsen van
onze kinderen, daarom graag even uw aandacht.
Helpt u uw kinderen eraan te herinneren hun fietsen goed vast te
maken aan het fietsenrek bij de Buikslotermeerschool? Er verdwijnen
helaas fietsen.
Bij de Piramide stelt de vraag zich om de fietsen niet doorheen het

Na afloop wil de organisatie een klassenfoto maken die wellicht
ergens gepubliceerd wordt. Heeft u er bezwaar tegen als uw kind
op de foto gaat? Laat het dan weten aan juf Suzanne of Juf Astrid!

Juf Astrid en Juf Suzanne

hek naar de kleuterspeelplaats te stallen. De ervaring leert ons dat
kleutervingers het spannend vinden om de lucht uit de banden te
laten verdwijnen!

Berichten van buiten de school
Zangproject Koor Geert Groote

Op dinsdag 25 oktober, meteen na de herfstvakantie, start het koor
met een zangproject ter voorbereiding op de advent / kerstperiode.
Als je van zingen houdt en wilt kennismaken met ons fijne koor,
schrijf deze datum in je agenda en kom eens meezingen!
Plaats en tijd: De toneelzaal van Geert Groote School II op Fred
Roeskestraat 82, op dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur.
We zingen, onder leiding van Ita Hijmans, meestal 4-stemmige
muziek uit heel Europa.
I
nfo en/of aanmelden bij Maud Roël,
mail: maudroel@hotmail.com telefoon: 020-6459482

En 'meester Julian' had alle ouders laten ervaren hoe al die
bouwstenen hun plaats krijgen in een 'echte' Franse les in een
zevende klas.
Tot slot leverden alle aanwezige ouders hun bijdragen door op vier
vragen ('Wat wens je voor je kind?', 'Wat spreekt je aan van wat je nu
gehoord hebt?', 'Wat zien wij nog over het hoofd?' en Wat kan jij
bieden/ bijdragen aan Kairos?') hun antwoorden te noteren op grote
witte vellen papier... We plaatsen binnenkort een uitgebreider
verslag met foto's op de website, dus hou die in de gaten!
Wordt vervolgd....
Voor in de agenda: tweede inspiratie en informatie-ouderavond
Kairos College op 18 januari 2017.
Hartelijke groet,
Stichting Vrienden van
Vrijeschoolonderwijs Kairos
& projectgroep Kairos College

Inspiratie-avond Kairos College
Eerste inspiratie- en informatieavond Kairos College in oprichting
Afgelopen woensdagavond was het zover, de eerste inspiratie- en
informatieavond voor het Kairos College vond plaats. En werd goed
bezocht: ca 40 ouders van Vrijeschool Kairos en van andere
basisscholen waren aanwezig in 'Studio Spaanders'.
De avond begon in een sfeer van interesse en
nieuwsgierigheid en eindigde in enthousiasme en
betrokkenheid.
In de tussentijd had projectleider Nicoline Vink inzichtelijk
gemaakt wat de plannen zijn en hoe het er nu voor staat
met het Kairos College (in wording), had Annechien
Wijnbergh (van de begeleidings-dienst voor vrijescholen)
inzicht gegeven in de doorlopende leerlijn van klas 1 naar
klas 12 en in de bouwstenen van het vrijeschool-onderwijs.

Ita Wegmanhuis

Lezing Mieke Mosmüller
Woensdag 26 oktober 2016
Literair theater Perdu

20:00 - 22:00 uur
Amsterdam

Dementie is een verlies van geheugen en een afnemend denkvermogen.
Als preventieve maatregelen worden vooral de bekende leefregels ter
voorkoming van arteriosclerose (‘aderverkalking’) gegeven. Maar dementie is een verlies van de psychische functies en de vraag is: Zijn er nog
andere leefregels die eﬀectief het ontstaan van dementie kunnen voorkomen?
Mieke Mosmuller (*1951, Amsterdam) is arts, ﬁlosoof en auteur. Zij is deskundige op het gebied van de ontwikkeling van de intelligente vermogens
van de mens.
www.occident.nl
www.miekemosmuller.com

Locatie
Literair theater Perdu
Kloveniersburgwal 86
1012 CZ Amsterdam
Toegangsprijs
€ 10,- / € 5,- op vertoon van
collegekaart
Info
Hannah Visser - 06-10921016
Ruth Franssen - 013-5079948

Herfst in Noord!

Telefoonnummer ziekmeldingen
Stuur ’s ochtends vóór 8.30 uur een sms naar telefoonnummer:
06-20519976. Vermeld in het bericht de naam van uw kind, klas en
reden van afmelding. Bijvoorbeeld: ‘Anneke Smit uit klas 6 is ziek.’

	
  
Aanleveren berichten

Mededelingen van buiten de school verschijnen 1 keer per maand in
het maandbericht, aan het begin van elke maand.
Berichten voor het weekbericht moeten voor vrijdag 18.00 uur
worden toegestuurd naar: m.deceuster@vrijeschoolkairos.nl

	
  

Agenda

	
  

Iedere dinsdag 9.00- 10.00
uur
Locatie: onze school, 1e
verdieping, kamertje tegenover
trap in Buikslotermeerschool
(nr. 75)	
  
Iedere maandagmiddag
ouder/vriendenkoor
Tijd: 13:00 uur tot 13:45
Locatie: Hensbroekerstraat 4	
  
Maandag 17 oktober tot
en met maandag 24
oktober	
  
Zaterdag 29 oktober	
  

Inloopspreekuur ouder- en
kindadviseur Miranda Vleerlaag
m.vleerlaag@oktamsterdam.nl
	
  

Onder leiding van Roos
(tel.nr: 06-40709872)
	
  
Herfstvakantie voor alle
kinderen 	
  
Herfstmarkt!
	
  

