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Beste ouders,  

 
Met veel geknal en –hopelijk- vreugdevolle festiviteiten is een 
nieuw kalenderjaar ingegaan tijdens de voorbije vakantie. 
 
Namens het hele team wensen we u een mooi, verrassend, gezellig, 
liefdevol en gezond jaar toe vol momenten van verwondering over 
de kleine en grote dingen van alledag. 
 
De kinderen en leraren zijn vandaag weer met elkaar gestart. Wat 
was het een blij weerzien! Bijzonder om steeds weer te observeren 
hoe kinderen gegroeid kunnen zijn na een vakantie. 
 
Laten we het komende jaar samen verder groeien! 
 
Een mooie week gewenst, 
 
Het team 

 

 

 

 

 

Jozef	  bracht	  in	  klas	  1	  een	  nieuwe	  letter	  
Klas	  4	  speelde	  puur	  en	  aandachtig	  het	  Kerstverhaal	  	  voor	  hun	  ouders.	  
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Berichten uit de klassen 
Kleuterklassen 
Afgelopen periode stond in de kleuterklas in het teken van de 
advent- en kerstviering.  
Elke week werd het adventstuintje gelopen, een spiraal met lichtjes 
waarbinnen een paadje. De kinderen mochten van buiten naar 
binnen lopen en in het midden iets ophalen, een steentje, een 
bloembolletje, een plukje schapenwol, iets voor een engeltje. Elke 
dag werd de adventskalender een stukje verplaatst, totdat we bij 
het kerstfeest waren. Deze rituelen zijn voor de kinderen ervaringen 
waarmee ze het besef van tijd kunnen gaan invoelen. Elke week 
een brandend kaarsje erbij, elke dag een plaatje erbij en elke dag 
werd het bijenwaskaarsje dat we dompelden een beetje dikker. 
Een week duurt langer dan een dag, de volgende dag is nog één 
nachtje slapen. Ook merken de kinderen de tijd binnen de 
seizoenen. In de winter is het langer donker, maar ook eerder 
donker. Door de klas in die donkere sfeer te laten wordt dat nog 
sterker ervaren.  

Het kerstspel werd vol overgave gespeeld en bekeken. 
Sommige kleuters kijken vooral en willen nog geen rol, maar 
zingen vervolgens wel alle liedjes mee. Andere zijn graag 
een dier, maar vergeten dat er ook bij gezongen wordt. 
Ook tijdens het vrij spelen werd het spel nagebootst en 
steeds weer opnieuw gespeeld.  

Voor de kinderen past het beeld van Maria bij het oergevoel van 
de moeder. Zij dragen de liefde, het koesteren en zorgen, de 
omhulling,  in zich en dragen dat graag uit. Voor hen zijn de 
beelden heel vanzelfsprekend, zoals de beelden van kabouters, 
moeder aarde, Sinterklaas of Sint Maarten dat ook zijn. Soms 
klinken er wel gesprekjes over of het allemaal echt waar is, maar op 
het moment dat de verhalen klinken staan ze er vol overgave, 
zonder twijfel middenin. 

Er is volop geknutseld. Er werden stalletjes gevouwen, gevuld met 
bijenwas, er zijn kerstbomen geplakt, sterren en ballen gevilt, 
kaarsjes versierd en dat alles mocht in de kerstvakantie thuis een 
mooi plekje vinden, zodat het beleven thuis nog even verder kon 
gaan.  
Een goed nieuw jaar toegewenst! 

De kleuterjuffen 

 



Klas 1 
Na de drukke decembermaand en een welverdiende Kerstvakantie 
voor iedereen, beginnen we in januari weer vol frisse moed met 
een nieuwe periode. We starten weer met taal, waar de laatste 
klanken worden aangeleerd. Enkel nog de z, ou en au hoeven aan 
bod te komen en dan zijn alle klanken van de zogeheten 
klankzuivere periode aangeleerd. Later komen ook nog de c, x en 
y, maar deze spelen bij het prille, startende lezen van de kinderen 
nog geen rol.  

Met rekenen hebben we heel veel gesplitst en verdeeld en nu ook 
echte sommen gemaakt met het + en = teken. Het rekenen staat 
meestal in een beeldende context. Zo waren de kinderen onder 
andere vogels en vissen die elkaar zaadjes en schelpjes brachten. 
Zo wordt het rekenen voor hen vanuit het spel een fijne uitdaging 
en is het steeds vanuit het hoofd en de handen. 

In het nieuwe jaar zullen we gaan breien. Eerst gaan we twee aan 
twee bolletjes opwinden en breipennen maken. Daarna eerst 
oefenen met een steek en daarna starten we met het breien van 
een heuse kabouter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zullen hard gaan werken aan het toneelstukje van de Kerst en 
Driekoningen. Op de werkavond is er heel hard gewerkt door een 
aantal ouders en vele ouders hebben zich thuis ook weer flink 
ingezet om een complete set kleding voor ons Kerst- en 
Driekoningenspelletje te maken. Ergens aan het einde van januari 
zullen we dit voor de ouders opvoeren, we laten nog weten 
wanneer! 

Hartelijke groeten  
juf Antonia en juf Jona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klas 2 

De laatste periode voor de kerstvakantie hebben de kinderen 

geoefend met het aan elkaar schrijven. Ze kennen nu al bijna alle 

letters. We hebben geoefend met de losse letters en het schrijven 

van sommige korte woorden. Dat is nog heel inspannend en vraagt 

veel concentratie. We zullen er na de vakantie mee blijven oefenen, 

zodat dat steeds meer als vanzelf zal gaan. 

 

Na de vakantie starten we met een rekenperiode. We zullen 

oefenen met het splitsen van getallen tot 20 (20 kun je verdelen als 

10 en 10, maar ook als 11 en 9, etc.) en het handig uitrekenen van 

sommen als 13 + 21 + 17. We oefenen ook met een som bedenken 

bij een reële situatie (zoals we die alledaags tegen kunnen komen).  

 

Ook tijdens een rekenperiode bewegen we veel. In een rekenkring 

oefenen we met getalrijen en tafelrijen. Ook doen we oefeningen 

met balletjes en pittenzakjes, waarbij we spelen met links en rechts 

en het doorkruisen van de denkbare lijn daartussen. We gooien 

een zakje op met rechts, klappen met de linkerhand op de 

rechterknie, vangen het zakje op met links en beginnen dan vanaf 

de andere kant. En tal van variaties daarop natuurlijk. Steeds geldt: 

Je mag zo hoog gooien dat je het zakje kunt vangen zonder er een 

stap voor te hoeven zetten. Daar oefenen we weer op een 

positieve manier met de impulsbeheersing.  

 

Ondertussen blijkt dat het oefenen met links en rechts en 

het doorkruisen van de lijn daartussen, erin resulteert dat 

kinderen minder vaak letters en cijfers spiegelen. Kinderen 

komen zichtbaar beter in hun lijf te zitten, worden 

behendiger en meer gecontroleerd.  

 

Ook gaan we deze periode beginnen met het leren klokkijken. We 

zullen starten met de hele uren. Later deze periode kunnen we 

oefenen met de halve uren en de kwartieren. Kom vooral na school 

in de klas om te ontdekken en volgen hoe dat gaat en waar u thuis 

wellicht kunt ondersteunen. 

 

We zullen na de vakantie beginnen met schilderen in tweetallen. Bij 

het schilderen onderzoeken de kinderen de kleuren bij de karakters 

van bijvoorbeeld een fabel. Ieder schildert met één kleur, in 

tweetallen op hetzelfde vel. Je kunt naar elkaar toe schilderen, van 

elkaar af, om elkaar heen, je kunt kleuren in elkaar over laten lopen, 

over elkaars werk heen schilderen, of er voorzichtig omheen. Hoe 

dan ook; steeds kom je elkaar tegen en oefenen we om daar een 

weg in te vinden.  

 

Datzelfde gaan we oefenen met het vormtekenen, maar net wat 

anders. We oefenen met spiegelvormen (weer links-rechts en 

doorkruisen). Al bewegend kunnen kinderen een spiegelvorm 

samen lopen, als elkaars spiegelbeeld, zodat de vorm in de ruimte 

zichtbaar wordt. Ze kunnen het ook tegenover elkaar in de ruimte 

bewegen, of met handen vast. Ook kun je het oefenen in zand, of 

tekenend op elkaars hand. Uiteindelijk op papier wordt gezocht 

naar een evenwichtig beeld, waar in samenwerking de vorm 

compleet wordt. Schilderen heeft zo meer de dynamiek van de 

fabel in zich en het vormtekenen dat van de heiliglegende, waar we 

streven naar evenwicht. Kom vooral na school een kijkje nemen! 

Hartelijke groet, 

 

Meester Jasper 



Klas 3 

De derde klas heeft net een rekenperiode afgesloten. Deze stond 

in het teken van het leren van de tafels van 1 t/m 12. Dagelijks 

werden deze bewegend geoefend. Rekenen gebeurt vanuit het 

doen, vanuit de beweging. De beweging ondersteunt het leren en 

vanuit de beweging komt het leren. Daarom worden in de 

Vrijeschool de tafels gestampt en geklapt. Iedere leerkracht 

bedenkt wat het beste werkt voor zijn klas en past de bewegingen 

daarop aan. Wij kozen ervoor om gebruik te maken van stokken. 

Die of doorgegeven werden, of van de ene hand naar de andere 

hand werden geworpen en zelfs langs de rug naar beneden 

moesten rollen en dan weer opgevangen werden. Dat lukt ook juf 

echt niet altijd..... U begrijpt het werd af en toe een vrolijke boel. 

En dat is wat bewegend rekenen ook doet: het geeft een 

gezamenlijke vreugde! 

Na het bewegen is het tijd om de tafels op te schrijven, er een 

tafelster en een tafelslang van te maken. De tafels werden zo ook 

kunstzinnig verkend. Dan ontdekken de kinderen harmonische 

ritmes en samenhangen. Het persoonlijke leren vindt plaats in de 

stilte van het opschrijven en vervolgens het voor jezelf oefenen. 

Want uiteindelijk gaat het er om dat alle tafels beheerst worden 

van voor naar achteren, van achteren naar voren en door elkaar.  

De 3e klas is een echte oefenklas. En dat kon je in deze 

periode heel duidelijk zien. Differentiatie dient zich dan ook 

als vanzelf aan. De één pakt het snel op en heeft al alle 

tafels bij juf door elkaar opgezegd. De ander heeft meer tijd 

nodig en is samen met juf trots omdat na veel zwoegen er 

nu toch vier tafels helemaal inzitten.  Oefening baart kunst. 

Fijn als de kinderen ook thuis nog veel blijven oefenen. 

 

De laatste week voor de vakantie zijn we begonnen met de periode 

van de geschiedenis van het schrift. Daarover hoort u vast 

volgende maandbrief meer. De kinderen hebben alvast een stukje 

gehoord over de allereerste tekenen van het opschrijven van 

verhalen die vroeger alleen maar werden doorverteld en over het 

hiërogliefenschrift. Verwondering is wat je dan in de klas merkt en 

een enorme honger naar meer kennis.... En een mooie periode om 

te starten in het staartje van de adventstijd. Want wat is het fijn dat 

we kunnen schrijven en elkaar mooie kaarten en lieve brieven 

kunnen sturen. Dat hebben we dan ook gedaan: een kaart voor 

ieder kind met een fijne boodschap van een ieder uit de klas erop. 

Wat mooi om te merken dat ze zo respectvol en liefdevol naar 

elkaar kunnen kijken. 

En tot slot: Wat was het gezellig om de vijfde klas op bezoek te 

hebben. Natuurlijk was het jammer dat juf Suzanne ziek was, maar 

wat is het ook voor de kinderen leerzaam geweest. We hebben van 

de nood een deugd gemaakt en met de twee klassen samen 

geboetseerd. De resultaten kunt u op de foto zien. Prachtig! Wij 

juffen genoten vooral van het proces van samenwerken tussen klas 

3 en 5! Juf Marieke en juf Wendy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klas 4 

Kleine kinderen worden groot. Het is een zo vaak uitgesproken 

gezegde, dat het bijna een cliché wordt. In elke klas, in elk jaar 

zetten kinderen stappen, groeien ze verder tot wie ze zijn. 

Wij als leraren mogen hen in dit proces handvatten bieden in deze 

groei; hen ondersteunen en helpen om de bruggen te bouwen die 

ze nodig hebben om hun pad te volgen. 

In klas 4 is een van mijn voornaamste thema’s van dit jaar 

zelfstandigheid: de kinderen van de klas helpen om het zelf te 

doen. Een van de prachtigste recente voorbeelden was het 

Kerstfeest met de ouders in onze klas. 

 

Elke vierde klasser koos welke activiteit ze na het spelen van het 

Kerstspel graag met hun ouders wilden doen. De activiteitenlijst 

ging van bijenwassen over vormteken, schilderen en transparanten 

maken tot wolvilten. Er werd nagedacht over hoe we dit best in de 

klas zouden vorm geven en of iedereen het benodigde materiaal 

wist staan.  

 

Maar het allermooiste moment kwam de dag zelf!  

Na het spelen van hun Kerstspel, stond ik glimlachend aan 

de kant van de klas, theekop in de hand, terwijl de kinderen 

tafels verschoven tot werkgroepjes, spullen verzamelden en 

hun ouders heel serieus les gaven in de door hen gekozen 

activiteit. Toen iets meer dan anderhalf uur later de laatste 

spullen en tafels werden opgeruimd (waarbij ik als juf toch 

even harder aan het werk moest en de theekop aan de kant 

ging), kon ik niet trotser zijn op mijn vierde klas!  

 

 

 

Elke dag werken we in kleine en grote mate aan deze 

zelfstandigheid.  

Gaande van het antwoord ‘Goh, wat vervelend’ op de mededeling 

‘Juf, de vulling van mijn vulpen is leeg.’ tot het hen stap voor stap 

de weg wijzen doorheen de opdracht tot het maken van een 

werkstuk over een provincie, dier of boek. 

 

Ook in het sociale ondersteunen we kinderen in het proces van 

zelfstandigheid. Hierin is de balans vaak moeilijker te houden.  

Hoewel het enerzijds mooi is om na het weekend te horen dat de 

hele klas zich op vrijdag na school gemengd had in een groot 

ontstaan conflict, is het anderzijds belangrijk om als volwassene 

kaders te kunnen bieden waarin we met elkaar om kunnen gaan en 

onze onvrede gezond en veilig kunnen uiten. 

Wederom was ik onverdeeld trots toen we op de maandag nadien 

in een klasgesprek veilig en eerlijk onze mening konden geven en 

toelichten wat we gedaan hadden en waarom. We sloten af met 

een rondje voornemens: Wat ga ik zelf voortaan anders doen? 

De veiligheid is hierin heel belangrijk: dat de kinderen eerlijk 

kunnen zijn en naar elkaar luisteren, zonder dat dit buiten deze 

setting naar hen terugkomt.  

 

In de klas groeien we individueel en met elkaar. Van fouten maken 

kunnen we leren. Met elkaar vormen we een oefenterrein, of het nu 

over rekenen of sociale verhoudingen gaat. 

Op een groeiend en bloeiend 2017! 

 

Juf Marlies 

 



Mededelingen 

Nieuws over het nieuwe gebouw 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Vorige maandbrief heb ik u geïnformeerd over de voortgang m.b.t 
de verbouwing van het Wognummerplantsoen.  
In december is het aangepaste voorstel met daarin de aangepaste 
kosten van het funderingsherstel aan de gemeente aangeboden. 
We verwachten voor medio januari daar een reactie op te 
ontvangen.  
Als hier positief op wordt geantwoord dan wordt het 
funderingsherstel uitgevoerd en is het duidelijk de werkzaamheden 
dusdanig ingrijpend zijn dat we het pand nog niet kunnen 
betrekken in de zomer van 2017. Als er negatief op het voorstel 
wordt geantwoord dan start het proces waarbij zowel bestuur als 
gemeente af moeten stemmen onder welke voorwaarden het pand 
geaccepteerd kan worden.  
 
Ondertussen ben ik intensief bezig om te kijken naar de tijdelijke 
huisvesting wanneer we in de zomer van 2017 nog niet in het 
nieuwe pand zouden kunnen. Ik heb met de Oudervereniging en 
de MR afgesproken dat ik u op over dit proces steeds zal 
informeren. Dit zal ik in iedere maandbrief doen.  
 

Uiteraard is dit ook voor het team een spannend proces,  
maar wat is het bijzonder om te merken dat dit uitgehouden 
wordt en dat de aandacht vol blijft gaan naar het onderwijs, 
onze school, ook als we op zoek zijn naar muren, vloer en 
dak voor het volgend schooljaar. Hopelijk kunt u dit ook zo 
met ons meedragen.  

 
Hartelijke groet,  
Sascha Holthaus 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De leerkrachten van onze school hebben allen vorig jaar de 
Regenboogtraining gevolgd. Een training die speciaal voor de 
Vrijeschool is ontwikkeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen te ondersteunen op een speelse, bewegende en 
kunstzinnige manier. In alle klassen wordt daar inmiddels mee 
gewerkt. 
Wij vinden het echter als team ook belangrijk om deze ontwikkeling 
te volgen. Daarom zullen wij met ingang van dit jaar ook de 
volglijsten  die bij de Regenboogtraining horen afnemen.  
Uiteraard wordt dit indien nodig met u besproken en zult u verder 
de bevindingen van de leerkracht terugvinden in het beeld van het 
kind dat in het getuigschrift wordt geschetst. 
Wij willen graag een school zijn waar kinderen zich veilig voelen en 
waar ze met plezier naar toe gaan. Om goed in kaart te brengen of 
dat ook zo is, zullen wij in januari in de klassen vragenlijsten bij de 
kinderen afnemen. Ik zal dat van alle klassen in kaart brengen.  
We zullen dit vervolgens in het team bespreken en indien 
er verbeterpunten zijn, daar actie op ondernemen.  
Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht als er bijzonderheden 
zijn. 
Indien u nog vragen heeft, kunt u mij altijd even aanspreken. 
Juf Wendy (Intern Begeleider) 
 
Ouderacademie   23 januari – 20.00u 
We starten met een workshop temperamentenleer. Christine 
Cornelius gaat in op de vier temperamenten en bijbehorende 
persoonlijkheidstypen. 
Graag vooraf aanmelden bij Hedwig 
via hedwigvanderzwaal@gmail.com. 
Hartelijke groet namens de Ouderacademie, 
Ingrid Lathouwers, Christine Cornelius, Hedwig van der Zwaal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders en leerkrachten van de vrije scholen in Amsterdam en Amstelveen,

Bestuur en directie van GGS en Parcival houden zich al enige tijd bezig met de vraag naar de 
veranderende rol van ouder en leerkracht in de opvoeding. Steeds komt daar bij het vraagstuk 
van de autoriteit om de hoek: wat is dat eigenlijk, autoriteit?

In de huidige opvoeding zien we vaak handelingsverlegenheid. Wanneer zeg je nee tegen een 
kind, waar stel je grenzen, waar ben je te toegeeflijk? En als kinderen na verloop van tijd niet 
meer te hanteren zijn, is de weg naar dokter of psycholoog dan de eerst aangewezene? Wat 
zijn de onderliggende oorzaken van de autoriteitscrisis?

Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Gent 
en auteur van spraakmakende boeken als Liefde in tijden van eenzaamheid (1998) en Identiteit 
(2012). In zijn nieuwe boek Autoriteit gaat het over de autoriteitscrisis waarin het Westen verkeert 

nu het geloof in het patriarchaat is verdwenen. Politici zijn hun gezag kwijt en ouders hebben 
geen controle over het gedrag van hun kinderen. Autoriteit glijdt daardoor af naar pure macht. 

In Autoriteit onderzoekt Paul Verhaeghe de oorzaken van de autoriteitscrisis op het gebied van 
onder meer de opvoeding, het onderwijs, de politiek en de economie. En hij komt ook met een 
nieuwe, moderne invulling van autoriteit: de groep, die een individu of instelling gezag verleent 
– van ouderverenigingen en burgergroepen tot aandeelhoudersvergaderingen. Als maatschappij 
staan we volgens hem op een splitsing: richting macht of richting nieuwe autoriteit.

Wij heten jullie allen van harte welkom op deze bijzondere gelegenheid! 
Vanaf 19.30 uur is er koffie, thee en taart.

Namens bestuur en directie,
Bart Hurkxkens



Inspiratie- en informatieavond Kairoscollege 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag nodigen wij u van harte uit voor onze tweede informatie- en 
inspiratieavond over het Kairos College in oprichting. 
 
Datum: Woensdag 18 januari 2017 
Plaats: Studio Spaanders, Zonneplein 4, 1033 EK Amsterdam 
Tijd: 20:00 - 22:15 uur, inloop vanaf 19:30 uur 
 
Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over de laatste 
ontwikkelingen rondom het initiatief en over het voortgezet 
vrijeschoolonderwijs. Ook is er ruimte om vragen te stellen en van 
gedachten te wisselen. 
 

Het programma is als volgt: 
• Nicoline Vink vertelt over de komende stappen in het 
oprichtingsproces van de school en het laatste nieuws. 
Nicoline Vink is de projectleider van de Initiatiefgroep 
Kairos College. 
• Jack Stroop vertelt over de 'middenbouw' (klas 7 en 8) in 
het vrijeschoolonderwijs. Wat wordt er aangeboden in deze 
leerjaren? Hoe was het vroeger en hoe gaat het nu? Wat zijn 
verschillen en overeenkomsten met een 'reguliere' brede 
brugklas? Wat zijn de voors en tegens van klassen met 
verschillende leerniveau's bij elkaar (heterogene klassen) en 
hoe ziet gedifferentiëerd onderwijs eruit? Jack Stroop is 
coach en oud-vrijeschoolleerkracht. Voor het Kairos College 
vormt hij samen met Christine Cornelius de studieleiding 
voor de speciale vooropleiding voor leerkrachten. 

 

• De Ouderklankbordgroep heeft zich verdiept in het 
schoolconcept voor het Kairos College en ideeën en wensen 
geïnventariseerd van ouders. De groep heeft een aantal thema's 
gekozen waarover we met elkaar in gesprek gaan. De 
Ouderklankbordgroep is in september 2016 gestart en bestaat uit 
zes ouders van basisschool Vrijeschool Kairos. 
Komt u ook? U kunt zich aanmelden vóór 16/01/2017 via deze link 
 
We kijken er naar uit u te ontvangen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Stuurgroep Kairos College i.o. & Stichting Vrienden van 
Vrijeschoolonderwijs Kairos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 maandbericht moeten voor  
Vrijdag 3 februari 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)	  

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

Iedere maandagmiddag 
ouder/vriendenkoor 
Tijd: 13:00 uur tot 13:45  
Locatie: Hensbroekerstraat 4	  

Onder leiding van Roos  
(tel.nr: 06-40709872) 
	  

Dinsdag 10 januari 
20.00u Geert Groote College	  

Lezing Autoriteit  
door Paul Verhaeghe 

Dinsdag 17 januari	   Klassenpresentaties klas 1-5 
 

Donderdag 19 januari Ouderavond kleuterklassen 
Maandag 23 januari 
20.00u Buikslotermeerschool 

Ouderacademie 

Maandag 23 – 27 januari Toetsweek klas 1 -5 
Donderdag 2 februari Maria Lichtmis 
Maandag 13 februari – 
woensdag 15 februari 

10-minutengesprekken klas 1-5 

Vrijdag 17 februari Carnavalsfeest 


