	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Beste ouders,
De aankomende week wordt in alle klassen soep gemaakt voor het
Sint Maartensfeest. De weggesneden inhoud van onze
knollantaarns wordt zo tot warme vulling van onze magen.
Graag nemen we ook hier, aan het begin van dit bijzonder gevulde
maandbericht, de tijd om de ouders te bedanken die iedere week
voor een lekkere verse pan soep zorgen in de lerarenkamer!
We beseffen als team hoe bijzonder het is dat er aan het einde van
een werkdag wat lekkers klaarstaat, met aandacht voor ons als
leraren van uw kind gemaakt.
Het doet deugd om te voelen hoe u als ouder mee rondom uw
kind, zijn/haar klasgenoten, leraar en collega’s staat, samen met alle
andere ouders; hoe ook u onze school als meer ziet dan simpelweg
de plek waar uw zoon of dochter elke dag een paar uur doorbrengt.
Wij voelen ons als leraren zo wekelijks weer hartelijk verwarmd door
de ouders, dankzij die verse pan soep!
Hartelijk bedankt!
Het team
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Inhoud van het maandbericht

maand te wachten staat. Sommige kinderen weten al dat ze in

1.
2.
3.
4.

de seizoenen en de feesten een duidelijke plek te geven in de klas
en thuis, worden de kinderen zich steeds meer bewust van de tijd.

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

Berichten uit de klassen
Kleuterklassen

Nadat we in de klassen het oogstfeest gevierd hebben, is het nu
volop herfst. Er wordt geschilderd met herfstkleuren, rood en geel,
we verzamelen herfstbladeren, grote, hele grote, kleine en/of
afgeknabbelde; Wie zal daar nu van gegeten hebben?
Natuurlijk zingen en spelen we van de herfst. Over de
paddenstoelen, de herfstbladeren, de vogels die wegtrekken, de
dieren die hun wintervoorraad verzamelen of zich voorbereiden op
een winterslaap. Ook de dwergen in het bos hebben het erg druk.
Zij zorgen dat hun schuurtje vol hout komt, zodat zij er in de winter
goed warm bijzitten. Ook zullen ze bij de bijen was gaan halen,
voor hun dwergenlampjes. Die lampjes zijn nu weer nodig, want de
dagen worden kouder en korter. In sommige klassen is het licht
nog uit in de ochtend en ervaren de kinderen dat het echt
donkerder wordt.
Bij het begroeten zeggen sommige kinderen als juffie hen in
de kring goedemorgen wenst: " Goede morgen fijne dag
en de zon die lacht" Dit hebben ze zelf verzonnen, maar nu
wordt het soms: "Goede morgen fijne dag en de zon die
wacht". Elke maand wordt de kalender, of het boek van de
maanden verplaatst en kijken we wat ons de komende

november jarig zijn, of ze zingen spontaan van 11 november. Door

Zoals we de dagen en de weken vullen met ritme, zo vullen we ook
het jaar met een ritme. Door het steeds te herhalen zal het gaan
leven binnen in hen, ze pakken terug op iets dat ze al kennen. Ook
dit jaar zullen we lantarens gaan maken voor het feest. We zingen
liedjes van de lantaren en van Sint Maarten. Grootvader heeft een
koolraap geoogst en die zal op het feest een lantaren worden. Een
knolletje dat in de donkere aarde groeide, krijgt licht, zoals ook het
donker in onszelf licht zal ontvangen. We spelen van Sint Maarten
die op het(stok)paard rijdt langs de stadspoort en daar zijn halve
mantel schenkt.
Bij het buiten spelen hebben de oudste kinderen geoefend met
het springtouw. Dat is soms wel even doorzetten, maar als het lukt
kunnen de juffen de trots op het gezicht aflezen. En inmiddels
weten ze dat je van proberen alles kunt leren! Ook deden we
allerlei kunstjes op de rand van de zandbak, hinkelen, huppelen,
huppen, achteruit lopen, springen. En dat allemaal zonder van de
rand te vallen, behalve dan bij het springen, want dan doen we
juist een reuzensprong van de rand af!
De dagen worden kouder en natter. Zorgen alle ouders dat de
kinderen er goed op gekleed kunnen zijn, met laarzen en
regenkleren die op school blijven en ook voldoende reservekleren
voor ongelukjes?
Een fijne tijd toegewenst door de kleuterjuffen!

Klas 1
In klas 1 zijn we begonnen met de periode heemkunde. Dit
betekent veel verhalen, veel spelletjes en knutselsen, waarbij de
rode draad de natuur is. Op donderdag koken we nu soep. Een
groepje wast en snijdt de soep, een groepje schrijft de menukaart.
En een groepje tekent de ingrediënten.
Ondertussen tellen we met kastanjes, stokjes, cijfers. En leerden we
tot tien schrijven in het Romeins, sommigen zelfs oud- Chinees en
Babylonisch.
Tot nu toe hebben we klinkers -i-e-o- de medeklinkers -m-n-k d-pr-g-v-p-de lange klank -aa- en de tweetekenklank -oe- gehad.
Dat zijn al best veel woorden die de kinderen daarmee maken.
Denk hierbij aan: draak, de spin, moes, pan, dak, vos, sim, of zelfs
al kleine zinnetjes zoals ‘in de pan ‘. We gaan een heerlijke herfst
tegemoet, maken mooie transparanten en verheugen ons op het
feest van Sint Maarten.
Met warme groet,
Juf Antonia en juf Jona

Klas 2
De kinderen van klas 2 zitten midden in de eerste
heemkundeperiode van dit jaar.
In deze periode staan we zorgvuldig stil bij wat er om ons heen in de
natuur gebeurt door veel te wandelen en ons daar te verwonderen
over de schatten die de natuur in de herfst schenkt. Er valt van alles
te beleven aan de vormen, kleuren en geuren daarvan.

de fabels) kunnen ontdekken en doorlichten, zodat ze tot daden
van liefde en medeleven kunnen leiden.
Het verhaal van Sint Maarten is daar een voorbeeld van.
Hartelijke groet,
Meester Jasper

Wat we beleven, verwerken we in een periodeschrift, dat we elke
dag met aandacht verzorgen. Met liedjes en versjes oefenen we de
dagen van de week en leren we over de maanden van het jaar. Deze
periode wordt er gevilt, geschilderd en worden transparanten
gemaakt. "Het samen uitprikken lijkt wel muziek", zo benoemden
enkele kinderen. "En de kleuren mengen net als bij schilderen",
klonk er later tijdens het in kleurlaagjes beplakken van de
transparanten. De kinderen worden steeds vaardiger in dat fijne
werken en al neuriënd of zingend kunnen ze er lang aan werken. Het
kan dan heerlijk 'zoemen' in de klas.
De periodeochtend sluiten we meestal af met het luisteren
naar een verhaal. Nu luisteren de kinderen naar de legende
van het leven van Sint Maarten.
Het is een bijzonder verhaal, waar vol ontzag naar geluisterd
lijkt te worden. Waar de fabel tot nog toe direct een reactie
oproept ('wat oneerlijk', 'wat zielig', 'wat moedig'), blijft het
na het vertellen van een stuk van de legende steeds even
stil in de klas. Aan de legende kan beleefd worden hoe de
mensen hun aardse eigenschappen (die we kennen vanuit

Klas	
  2	
  en	
  3	
  lezen	
  samen	
  

Klas 3
De derde klas is begonnen aan de periode van graan tot brood.
Thuis raken in de wereld om je heen’ is het centrale thema van de
derde klas. Hoe leven en werken wij? En hoe leven en werken
mensen die elders wonen? Hoe doen en deden mensen dat van
oudsher? In veel lessen wordt daarom in de derde klas aandacht
besteed aan vaardigheden en ambachtelijkheid. Hoe maken
mensen brood? Hoe werkt een bakker? De kinderen stappen dit
jaar langzamerhand in deze cultuur, ze worden een kind van deze
tijd. Een belangrijke manier voor kinderen om zich iets eigen te
maken is door het te meeleven, beleven en te doorleven. Daarom
is het een periode van veel verhalen, veel doen en het maken van
een eigen periodeschrift met zelf geschreven teksten en

het eens, maar de meeste kinderen vonden het lekker. De
broodkoeken liggen nu in de klas te drogen, want zo ging dat
vroeger ook. Maandag gaan we het proeven…. Om het leven op
de boerderij zelf te ervaren gaan we volgende week ook een dag
aan het werk op de boerderij.
De tweede week zal het gaan over verschillende soorten graan en
de molen en het leven van de molenaar. Daar hoort natuurlijk een
bezoekje aan de molen bij.
En in de derde week komt dan de bakker aan de beurt. Dan wordt
ons schrift niet alleen een verslag van wat we doen en welke

tekeningen.

verhalen we horen, maar ook een kookboek met heerlijke recepten

Het leven van de boer en het leven op de boerderij stond in de

en figuurlijk!

eerste week centraal. En dan vooral het leven op de boerderij
zoals dat vroeger ging. De kinderen hebben gehoord over het
leven van de boer in de verschillende seizoenen. De herfst is de tijd
van de oogst van het graan. In de klas liggen grote graanhalmen.
De kinderen hebben zelf dorsvlegels gemaakt. Het graan wordt zelf
gedorst, daarna zullen we het graan wannen en de korrels zelf
malen.
De kinderen hebben de graanhalmen gevoeld, graankorrels
geproefd. Wat gebeurt er in je mond, hoe voelt het, hoe
smaakt het? We hebben het gehad over het eerste brood
dat alleen maar van gemalen graan en water werd gemaakt.
Dat moesten we natuurlijk ook proberen. Het papje van
gemalen graan en water zag er niet zo lekker uit, maar rook
wel heerlijk vonden ze. Over de smaak was niet iedereen

die we uit gaan proberen. Een periode om van te smullen, letterlijk

Juf Wendy en juf Marieke

Klas 4
Op de eerste dag na de herfstvakantie kwamen de kinderen binnen
in een heus pannenkoekenrestaurant! Ze kozen een plekje aan een
tafeltje, of het nu alleen, per 2, 3, 4 of 5 was. Vervolgens werd het
eten opgediend en… werd die éne pannenkoek netjes verdeeld
onder de tafelgenoten. En dat werd de vliegende start van de
breukenperiode!
Elke dag ontdekken we weer iets nieuws. Dat een mandarijntje uit
breuken bestaat bijvoorbeeld. En een chocoladereep. En de klok
heeft een hele hoop breukverdelingen!
Ook in onze klas kunnen we breuken vinden. En blijken we zelf deel
te zijn van een hoop breuken bovendien! We zijn 1/15 van de klas,
de jongens zijn 5/15 maar… ook 1/3! Hoe zit dit dan? Met cirkels en
stroken gaan we op onderzoek uit en voelen we ons dag na dag
steeds meer thuis in de wereld van de breuken. Zo leren we de
breuken kennen van binnenuit, vanuit de beleving.
Wat een feest!
Juf Marlies

Klas 5
las 5 kreeg een week geleden een gastles programmeren. Zij
deden mee aan CodeUur, een wereldrecordpoging programmeren
in de klas (het record is overigens gevestigd). Er kwam een echte
programmeur in de klas voor een gastles. Hij vertelde over zijn vak
en gaf een interessante uitleg, waarna de kinderen zelf in groepjes
met een eigen laptop konden oefenen met coderen. Hiervoor werd
het programma Scratch gebruikt (ook zelf thuis te proberen:
https://scratch.mit.edu/).
De handleiding die was bijgeleverd werd door de kinderen
eigenlijk direct terzijde geschoven en al snel ontstonden eigen,
fantasievolle fragmenten code. Door bij elkaar te kijken leerden ze
in razend tempo wat er allemaal mogelijk was. Vondsten werden
gedeeld en er werd goed samengewerkt. De mogelijkheden leken
eindeloos en opvallend was dat de kinderen uitstekend overweg
konden hiermee.
Voor enkele kinderen was het best lastig, maar met wat hulp
konden ook zij een eigen stukje code schrijven. De
betrokkenheid en het enthousiasme van de kinderen was
groot. Ook de docent was blij verrast door de getoonde
creativiteit van de kinderen en hij vond het opvallend dat
deze klas het ook belangrijk vond dat het stukje programma
er mooi uit zag. De docent vond het erg leuk om te gast te
zijn geweest in de klas, zo leuk zelfs dat hij aanbood om nog
een keer terug te komen Heel graag natuurlijk! En oh ja, de
laptops mochten we houden.
Juf Astrid en Juf Suzanne

Mededelingen
Sint Maarten kleuters

Verdwenen reservekleding!
Na de herfstmarkt is er een plastic kist met reserve kleding voor de

Op 11 november in de ochtend vieren we Sint Maarten in de
kleuterklassen.
Alle kinderen mogen deze ochtend een lantaren meenemen die

kleuters uit onze kleutergang verdwenen. Weet iemand waar die

gemaakt is van een koolraapje, bietje, knolselderij, pastinaak,

Alvast dank, juffie Yvette

wordtel of andere knol uit de aarde. Met keukengerei kan je het

gebleven is? Als je het weet, wil je de kist met inhoud dan weer bij
ons terug brengen? Ook nieuwe reservekleding is welkom!

(samen met je kind) uithollen en vervolgens met een gutsje
versieren of er met een appelboor gaatjes in maken die dan weer
gevuld worden met een glazen knikker. Kleine uitsteekvormpjes
voor koekjes zijn ook handig om er figuurtjes in te maken. De
kinderen van juf Charlotte gaan met deze lantarens lopen, dus hij
moet wel handzaam zijn en in het holletje van de beide handjes
gedragen kunnen worden( er hoeft geen touw of ijzerdraad aan)
Al die lantarens krijgen 's morgens een plaatsje in de kring, zodat we
er samen naar kunnen kijken en kunnen zingen.
De kinderen gaan met een lantaren in optocht door de gang naar
het bos in het extra lokaal (zie eerder bericht over versieren bos),
waar ze bij het appelvrouwtje komen en een verassing krijgen.
Ook zullen ze deze ochtend een poppenspel zien van Jan Klaassen

Sint Maartensfeest – lagere school
Op vrijdag 11 november vieren de kinderen van de lagere school
het Sint Maartensfeest van 16.15u tot 17.15u.
Op vrijdag 11 november begint en eindigt de schooldag van de
kinderen op de gewone tijd. Echter, om 16.15u begint het Sint
Maartensfeest in het park bij de Schellingwouderbreek (naast het
Wognummerplantsoen, achter speeltuin Niewendam).
Kinderen en ouders die om 16.00u aanwezig zijn, kunnen
tot 16.15u een heerlijk kopje zelfgemaakte soep krijgen ter
plekke. Om 16.15u begint het feest en wordt de soepverdeling
gesloten. Het feest zal eindigen om 17.15u.

en Katrijn, die vast ook een optocht lopen.
Het wordt vast een mooi en sfeervol feest!
Er wordt in de klas Sint Maarten soep gemaakt en gegeten.
Om 13.45 worden de kinderen bij de klas opgehaald, zodat
de ouders kunnen helpen om de spullen veilig mee naar
huis te dragen en om nog wat van de soep te proeven.
Wij hopen op een sfeervol feest,
de kleuterjuffen

De leraren van klas 1, 2, 3, 4 en 5

Berichten van buiten de school
Liederen van het seizoen

Kairos College

Vrijeschoolliederen.nl en Rozemarijn Zeist presenteren de eerste cd
in de serie Liederen van het seizoen. Een verzameling van vier cd's
met 40 prachtige liederen rond de seizoenen en de jaarfeesten, een
gouden keuze uit het rijke liedrepertoire van de vrije scholen.
Professioneel opgenomen en uitgevoerd door Kinderkoor Spring
o.l.v. Matthijs Overmars en Hanne van de Vrie.
Wanneer je ons voor dit project steunt, krijg je in ruil hiervoor de
dubbel-cd toegestuurd (als download-cd of als fysiek exemplaar) of
één van de andere beloningen voor donateurs.
Meer informatie op: https://www.voordekunst.nl/projecten/4925liederen-van-het-seizoen-1

GEZOCHT: VIERDE VRIEND
voor bestuur 'Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos'

Alvast hartelijk dank en heel veel luisterplezier!
Matthijs Overmars en Esther Koerts

Wij zoeken bij voorkeur iemand met ervaring op het gebied van
fondsenwerving, crowdfunding en het op andere wijze verzamelen
van gelden.

Zangproject Koor Geert Groote
Op 25 oktober is het koor gestart met een zangproject ter
voorbereiding op de advent / kerstperiode. Als je van zingen houdt
en wilt kennismaken met ons fijne koor, kun je nog komen
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.
Info en/of aanmelden bij Maud Roël,
mail: maudroel@hotmail.com telefoon: 020-6459482

Het bestuur van de 'Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs
Kairos' zoekt versterking met een 'vierde vriend'.
De Stichting heeft als belangrijkste doel om financiële middelen te
organiseren ter ondersteuning van het Kairos College in oprichting.
Het inventariseren van mogelijk betrokken partijen en vervolgens
informeren, enthousiasmeren en inspireren van die betrokkenen
vormt daar een belangrijk onderdeel van.

Kent u iemand of hebt u zelf belangstelling?
Meld u bij Nicoline Vink (06-27020387)
of bij Willem Renes: warenes@hetnet.nl
Met hartelijke groet,
Jeroen de Lange (voorzitter)
Liselotte Linthorst (secretaris)
Willem Renes (penningmeester)

Werkplaats Menskunde
De doorlopende cursus/werkplaats antroposofische menskunde
van Thomas Kelling gaat op de onderstaande data verder.
Op een heel praktische wijze kan men kennis maken met het
belangrijkste uitgangspunt van de Vrije School: de antroposofische
menskunde. Zien wij eigenlijk wel waar wij naar kijken?
In de cursus zal er geoefend worden in het waarnemen van
fenomenen aan het kind of de mens, zoals: de gestalte, stem en
motoriek. Aan bod komen ook de inzichten van Rudolf Steiner,
voorkennis is geen noodzaak.
Door het kind in zijn/haar ontwikkeling beter te kunnen begrijpen is
het van belang om het kind meer in detail te gaan leren zien.
Vervolgens kan dan duidelijker worden wat het kind nodig heeft in
zijn leven: thuis, op school of elders.
Thomas Kelling is antroposofisch huisarts, CB arts op het
antroposofisch consultatiebureau, docent Hogeschool Leiden, oa.
vrijeschoolpabo en vader van 4 kinderen.
Data & tijd:
Iedere 2e woensdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur
9 nov, 14 dec 20016
8 feb, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli 2017
Voor wie?
Alle geïnteresseerden, ook ouders, leerkrachten en opvoeders
Locatie:
Het Geert Groote huis, rode zaal; Hygieaplein 7 Amsterdam
Kosten:
Vrijwillige bijdrage voor de onkosten (koffie, thee, gebruik
ruimte) Richtbedrag: € 5
Informatie: Geert Grooteschool I, Hygieaplein: 020.6716090

Familieduycken
Op 20 november vindt er een nieuwe editie plaats van het muzikale
familiefestival Familieduycken met als band niemand minder dan
VOF de Kunst. VOF de Kunst gaat een kindervriendelijk concert
geven waar zowel nummers als Dikkertje Dap als Kopje Koffie voorbij
komen, voor jong en oud dus. Naast een optreden zijn er ook
verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema van deze dag,
dat is namelijk ‘Altijd Jarig’. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website
van Duycker.
Omdat genieten van muziek van alle leeftijden is organiseert
Duycker Familieduycken, een muzikaal familiefestival waar zowel de
kinderen als de ouders een leuke middag hebben. Het is een feest
voor de hele familie. Ouders laten hun kinderen in een leuke, veilige
en ongedwongen sfeer kennismaken met een poppodium en
popmuziek Het thema van deze editie is ‘Altijd Jarig’ en wat is er
nou leuker dan op je verjaardag een concert meemaken, meedoen
aan de Family Cupcake Cup, verjaardags zeskamp spelen en
natuurlijk op de foto met het hele gezin als partyband.
www.duycker.nl

Telefoonnummer ziekmeldingen
Let op

Voor de kleuters en klas 1, 2, 3:
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 3 is ziek.’
Voor klas 4 en 5:
Stuur ’s ochtends vóór 8.30 uur een sms naar telefoonnummer:
06-30349347. Vermeld in het bericht de naam van uw kind, klas en
reden van afmelding. Bijvoorbeeld: ‘Anneke Smit uit klas 6 is ziek.’

	
  
Aanleveren berichten	
  
Berichten voor het weekbericht moeten voor
vrijdag 18.00 uur worden toegestuurd naar:
m.deceuster@vrijeschoolkairos.nl
Berichten van buiten de school verschijnen 1x per maand in het
maandbericht
	
  

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	
  
Vrijdag 11 november
16.00u – 17.15u 	
  
donderdag 17 november	
  
	
  
Maandag 28 november	
  
Maandag 5 december	
  
Dinsdag 6 december

Inloopspreekuur ouder- en
kindadviseur Miranda Vleerlaag
m.vleerlaag@oktamsterdam.nl
	
  
Onder leiding van Roos
(tel.nr: 06-40709872)
	
  
Sint Maartenfeest
Klas 1 t.e.m. 5 	
  
Werkavond klas 1, 2, 3, 4 en 5
Eerste adventsviering
Tweede adventsviering
Sinterklaasfeest.
Start schooldag om 10u voor
alle kinderen.

