	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Beste ouders,
De voorbije week werd in diverse klassen het feest van Maria
Lichtmis gevierd. Met kaarslicht en mooie verhalen, met her en der
pannenkoeken en met alle liederen van de voorbije lichtfeesten
werd het stilaan terugkeren van het licht gevierd en in de
schijnwerpers gezet.
Ook de aankomende week wordt weer een feestelijke week: op
dinsdag gaan alle kinderen van klas 1 tot en met 5 samen
schaatsen, en ondertussen klinken de Carnavalsliederen al meer en
meer doorheen de school, op weg naar het volgende feest.
Wat een plezier!
We wensen u ook een mooie, feestelijke tijd toe!

Het team

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6 februari 2017

Inhoud van het maandbericht

Tijdens het branden van de drijfkaarsjes op het water, zingen de

1.
2.
3.
4.

het Sint Michaelsfeest. Het is heel mooi om de vele liedjes die we
zingen terug te halen in je geheugen en dan de verschillende

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

1. Berichten uit de klassen
Kleuterklassen

In de kleuterklassen was het volop winter. De ijspegels hingen aan
de kozijnen, de sneeuwvlokjes voor de ramen. Tijdens het
ochtendspel speelden we over Koning Winter, oom Rijp en Olle.
De kabouters gooiden sneeuwballen naar Olle. Ze rolden een hele
grote bal om een sneeuwpop mee te maken. Deze werd versierd
met een shawl en hoed en een wortelneus. Er werd geschaatst in
de klas en er kwam een arreslede om de kinderen op te halen. Wat
heerlijk dat je dit als juffie allemaal kunt laten gebeuren!
We hebben Maria Lichtmis gevierd en gekeken naar een
prachtig, lang tafelspel over Vadertje Vorst. De kinderen
keken vol aandacht en speelden het verhaal zelf daarna nog
na. Oudste kleuters geven vaker een “voorstelling” voor de
andere kinderen. Dan worden er stoeltjes op een rij gezet,
kaartjes getekend en geknipt. Er wordt voor een hapje in de
pauze gezorgd (de appeltjes die juf heeft geschild). Een
aantal kinderen vindt dit prachtig en kijkt vol belangstelling
toe hoe alles wordt georganiseerd en het verhaal gespeeld.
Andere kinderen raken na een tijdje hun interesse kwijt en
als juffie dat merkt, last zij een “pauze” in zodat deze
kinderen verder kunnen met hun eigen spel.

kinderen liedjes vanaf de winter terug tot het eerste lichtjesfeest,

feesten een beetje te mogen herbeleven. De drijfkaarsjes branden
in een donkere klas is heel sfeervol! Een kind vroeg of het echt een
heel jaar duurt voor het weer Kerstmis zal zijn. Daaraan merk je als
juffie dat het tijdsbesef bij een kind ontstaat en het jaarritme wordt
herkend. Een ander kind vroeg welke feesten er nog aan komen.
Toen spraken we over carnaval en de lente. O, en juffie het feest
met die stokken, hoe heet dat ook weer? Dat is Palmpasen. Wat fijn
ook, dat de donkere dagen voorbij gaan en dat we weer richting
het vroege voorjaar gaan. Vadertje Vorst had onder zijn sneeuwbed
al een klein groen sprietje dat tevoorschijn kwam, dat hebben de
kinderen gezien!
De kleuterjuffen

Klas 1
Nog twee weken en dan ronden we in klas 1 de taalperiode af. We
beginnen dan met alweer de derde rekenperiode.
Mooi om te zien hoe de kinderen in zo een korte tijd eigenlijk al zo
ontzettend veel geleerd hebben. Van letters naar woorden naar
zelfs hele zinnen schrijven. Deze week zijn we gestart met de letters
en woorden in huisjes schrijven.
Woont de letter in de woonkamer, de kelder of de zolder? Of
misschien zelfs op meerder plekken tegelijk? Ook was het de
afgelopen week toetsweek.Tijdens de oudergesprekken zullen we
daar meer over vertellen.
We hebben genoten van het Driekoningenspel oefenen en het
laten zien aan de ouders van de klas. Wat vonden we het leuk en
wat waren de kleren ontzettend mooi gemaakt. Het liefst willen de
kinderen er elke dag mee spelen.
Verder hebben twee nieuwe jongens verwelkomd in onze klas, heel
fijn dat ze er bij zijn. Elke week mag op donderdag een kind het
sterrenkind zijn. Dan vertel je aan de klas over een onderwerp naar
keuze . Een aantal keer geleden had Nilo het over zijn wandelende
takken. Daar weten we nu best veel van. Afgelopen donderdag
nam hij eitjes van zijn wandelende takken mee. Dit nadat hij van elk
kind op een briefje genoteerd had hoeveel eitjes hij of zij wilde
hebben. En voor wie geen bakjes voor de eitjes meehad, had Nilo
zelf extra doosjes meegenomen. Als het goed is weten nu ook alle
ouders van klas 1 alles over wandelende takken….
De kinderen maken werkelijk de meest prachtige
schilderingen in de klas. Ze oefenen veel in gebruik van
kleur ,vorm en materiaal. En in het kijken naar, en ervaren
van het kleurrijke schouwspel dat ontstaat. Elke schildering

is uniek. De kinderen bewonderen zichtbaar het werk van elkaar of
van de andere klasgenoten.
Wanneer er verhalen verteld worden is de klas volledig in wereld
van de eigen beleving. Een bijzondere ervaring is het, wanneer er
midden in het verhaal gestopt wordt. En je de spanning van het
sprookje over meerder dagen verdeeld kunt ervaren. “ Nee ! Niet
nu stoppen , Nee niet naar huis “ roepen ze dan heel hard. Hoe zal
het verder gaan met de koningszoon die …. En natuurlijk geniet juf
ook ontzettend van de boeken die de kinderen meenemen, waaruit
dan kan worden voorgelezen.
Volgende week samen schaatsen en de week daarna Carnaval.
Wat een feest.
Een warme groet van klas 1 ,
Juf Antonia en juf Jona

Klas 2
In klas 2 zijn we deze rekenperiode aan het oefenen met klokkijken.
Eerst leerden we over de uren, toen de halve uren, later de
kwartieren. We hebben oefenklokken gemaakt, klokken getekend,
gestempeld en natuurlijk daar veel mee geoefend; elke dag weer.
Het leuke is dat de kinderen, doordat er besef van tijd ontstaat, zelf
ook effectiever met de tijd omgaan. Zo hadden we afgesproken
dat de kinderen om kwart over tien klaar zouden zitten om de
spreuk te zeggen voor het eten. Het ene kind zit dan ruim op tijd
klaar, het andere kind werkt lang en ruimt op als een wervelwind en
weer een ander kind moet nog even herinnerd worden aan de tijd.
In ieder geval vinden ze het reuzeleuk als het iedereen lukt om op
de seconde precies op tijd te zijn. Ze willen het zo graag leren! Nu
zijn we sinds enkele dagen aan het oefenen met het lezen van de

De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt aan de
verschillende Citotoetsen. Tijdens de rekentoets springen er
geregeld kinderen van hun stoel om (bijvoorbeeld bij een som als
27-9) achteruitlopend tot het goede antwoord te komen. Bij 36+40
wordt als konijnen de sprongen van 10 door de klas gesprongen.
Bij 24:4 wordt 24 van wat er ook maar te vinden is over de vier
hoeken van de tafel verdeeld. Veel kinderen komen zo gemakkelijk
tot een goed antwoord. Het is mooi dat de kinderen echt
begrijpen dat je voor ‘min’ achteruit moet en dat je bij sommige
sommen zelfs in tientallen vooruit kunt springen en dat dus ook
doet.
Ik zie daar dat de kinderen tot in de kern begrijpen wat de
rekentekens betekenen:

minuten (1 minuut over 12, 4 minuten voor half 6, etc.). Dat is

•

‘-‘ betekent iets verliezen, achteruit;

natuurlijk een hele stap. Net zoals bij het lezen geldt dat we veel

•

‘+’ betekent vooruit, iets erbij;

herhalen, oefenen en doen.

•

‘:’ betekent eerlijk verdelen;

•

‘x’ is herhaald optellen.

Het kan leuk zijn om thuis ook eens zo’n tijdafspraak te
maken. Bijvoorbeeld door af te spreken dat ieder zichzelf
aankleedt, klaarmaakt, zijn tas klaarzet (misschien nog een
huisdier eten geeft) om om half 8 samen aan het ontbijt
klaar te zitten. Of door samen bij te houden hoe lang het
duurt om naar school te fietsen. En hoe lang duurt het dan
de volgende dag? Was dat sneller of langzamer? Misschien
kun je samen het brood in de gaten houden, dat precies 10
minuten in de oven moet. Of door allebei naast elkaar een
kwartier in een boek te lezen elke dag. Een eigen horloge
voor thuis en mee naar school nodigt natuurlijk uit tot heel
veel oefenen.

Door elke dag tijdens het rekenen veel samen te bewegen (in de
kring, lopend, klappend, springend, met oefeningen met balletjes
en pittenzakjes), weten de kinderen dat je voor ‘+’ vooruit moet,
voor ‘-‘ achteruit, kennen ze tal van getalrijen en tafelrijen en
hebben die paraat. Het gaat als vanzelf…
Deze periode oefenen we met handig rekenen, zodat ze die
verworven vaardigheden handiger kunnen gebruiken. Opdat de
kinderen leren zien dat ’37-9’ opgelost kan worden door ’37-10’ en
dan ’27+1’. En dat ze ervaren dat ‘17+33’ handiger opgelost kan
worden dan door vanaf het getal 17, 33 stappen door de klas te
zetten. Sommige kinderen zien het al: ‘10+30 is handig en 7+3
ook. Dat samen maakt 50’.

Deze maand oefenen we elke dag met links en rechts, boven en

Een goed brood maken valt echt niet mee..... Maar aan het eind

onder. Ook om het spiegelen van letters en cijfers tegen te gaan.

van deze dag kon de bakkerij toch omgetoverd worden tot

We oefenen veel met het aan elkaar schrijven van korte zinnen en

bakkerswinkel. De ouders waren welkom om in de winkel het brood

het maken van spiegelvormen in vieren. Er valt veel aan te zien

te komen kopen. De kinderen hadden prijzen bedacht voor de

over hoe de kinderen werken en wat er nog lastig is. Kom het

broden en konden nu aan de ouders laten zien wat ze hadden

vooral bekijken na school.

geleerd in de geld rekenperiode. De kinderen hadden een kassa
met oefengeld en de ouders kregen €10 bij de ingang om

Meester Jasper

boodschappen mee te gaan doen. Wat waren de kinderen trots: en
prachtig brood en laten zien wat je allemaal geleerd hebt!

Klas 3
De derde klas had donderdag bakker Merel op bezoek. Compleet
met oven, grote zakken meel en allerlei toebehoren om echt
ambachtelijk brood te bakken.
Na een korte uitleg over granen, gisten en verschillende soorten
brood werd al snel de klas omgetoverd tot een echte bakkerij. Dat
brood bakken niet zo maar iets is werd ons al snel duidelijk. Een
bakker moet sterk zijn, goed kunnen rekenen, heel vaardig zijn met
zijn handen en alles met veel liefde en aandacht doen. Daar
kwamen leren met hoofd, hart en handen even mooi bij elkaar!
Nadat we onze handen hadden los gemaakt, oefenden we
eerst alle verschillende bewegingen zonder deeg en daarna
met deeg. Een brood maken is niet zomaar een bol
kneden....Nee eerst voorzichtig los maken, dan in
verschillende richtingen opvouwen en het als een babytje
instoppen. Het brood opmaken heet dat. En daarna leerden
we croissants, vlechtbroden en stokbrood maken en leerden
we alle geheimen van het bakkersvak. Al snel zat de hele
klas onder het meel, werden alle wangen rood en begon de
hele school heerlijk te ruiken. Met een enorme rust, plezier
en geduld hielp bakker Merel alle kinderen.

Bakker Merel deed deze lesdag zomaar aan ons cadeau. Dank je
wel! Zij geeft ook workshops voor kinderfeestjes en ook voor
volwassenen. Echt de moeite waard! (Merel 0644373420)
Juf Wendy en juf Marieke

Klas 4
Foam Fotografiemuseum Amsterdam_New Perspectives

Het project resulteert in een professionele eindtentoonstelling

Klas 4 zal in maart deelnemen aan een project van FOAMm

ouders/verzorgers uiteraard uitgenodigd zodat de families elkaar

genaamd New Perspectives.
Dit past mooi in hoe de vierde klasser kritisch naar zichzelf en de
wereld rondom hem kijkt, zijn plekje erin zoekt, experimenteert met
vriendschappen en de ander met hernieuwde interesse bekijkt. Het

waarvan de datum nader bekend wordt gemaakt. Hiervoor zijn alle
ook kunnen ontmoeten!
Voor algemene informatie over het project ga naar
www.foam.org/new-perspectives of neem contact op met Madieke

belooft een bijzonder project te worden voor alle betrokkenen!

Hupperets van Foam: madieke@foam.org of 020-551 65 00

New Perspectives bestaat uit diverse workshops, rondleidingen,

Juf Marlies

masterclasses en uitwisselingen in en buiten het museum in
Amsterdam. Het project heeft als doel door middel van fotografie
creatieve ontmoetingen en taalontwikkeling te stimuleren met en
voor nieuwkomers.
Binnen dit project zal er een uitwisseling plaatsvinden in de maand
maart tussen twee Amsterdamse basisscholen in Noord: Openbare
Basisschool de Kinderboom en Vrijeschool Kairos.
Op 6, 13 en 20 maart ontmoeten de leerlingen van klas 4
een groep nieuwkomersleerlingen tussen de 7 en 9 jaar.
Samen zullen zij, door middel van fotografie, elkaar beter
leren kennen, de school waar ze op zitten en de omgeving
in hun wijk in beeld brengen. Museumdocenten van Foam
begeleiden de kinderen tijdens de workshops.

Klas 5
Geschiedenisperiode klas 5 – het oude Egypte

In de vijfde klas staan de geschiedenisperiodes over oude
culturen centraal: India, Perzië, Egypte en Griekenland. Voor
het eerst maken de kinderen kennis met historische
begrippen. Er wordt naar oude, overgeleverde verhalen
geluisterd, het landschap en klimaat worden bestudeerd en er
wordt geleerd wat het grote belang is geweest van een
bepaalde cultuur in de mensheidsontwikkeling.
Klas 5 heeft net een periode over het oude Egypte achter de
rug. We zijn begonnen met bestudering van het land Egypte:
waar ligt het op de kaart, wat kunnen we vinden over het
klimaat en het landschap. Daarna is het belang van de rivier
de Nijl aan bod gekomen. Door overstromingen bleef
vruchtbaar slib achter op de oevers en was er overvloedig
voedsel. De mensen leefden daarom in grote welvaart. Zo kon
deze grote cultuur daar ontstaan. Daarna hebben we het
gehad over het geloof in het hiernamaals, de farao’s, goden
en godinnen, mummificeren en natuurlijk de piramides. Per
les maakten de kinderen een mooie bladzijde ter verwerking
van de lesstof, met een tekst en tekeningen. Er ontstonden
prachtige boekwerken over het oude Egypte!

2. Mededelingen
Nieuws over het nieuwe gebouw
Beste ouders en verzorgers,
Hoewel ik u nog niet exact kan zeggen hoe het er uit zal gaan zien
wil ik op deze plek toch graag laten weten dat we momenteel in
goed overleg zijn met de gemeente over een tijdelijke locatie
tijdens de verbouwingen van het pand aan het
Wognummerplantsoen.
Eerder liet ik u al weten dat de kans klein is dat de verbouwingen
gereed zouden zijn met de start van het nieuwe schooljaar. Omdat
we nog steeds in afwachting zijn van de goedkeuring van de
verbouw-plannen (de financiering) is het daarmee ook duidelijk dat
het inderdaad niet realistisch is dat de verbouwing klaar zal zijn na
de zomer.
De volgende stappen zijn nu:
1. optionele locaties overbruggingsperiode bekijken en
beoordelen
2. antwoord ontvangen van gemeente ontvangen over de
verbouwingsplannen van het Wognummerplantsoen
3. aanvraag groene schoolpleinen (Wognummerplantsoen)
voortzetten
Dat onze blik al op het volgend schooljaar gericht is blijkt
ook het uit het feit dat we al reeds een vacature uit hebben
laten gaan voor een docent voor onze nieuwe eerste klas
van het volgend schooljaar. Kent u geïnteresseerden wilt u
hen dan verwijzen naar de website van de Vereniging van
Vrijscholen of onze eigen website voor meer informatie?
Hartelijke groet,
Sascha Holthaus

Carnavalsfeest klas 1 - 5
Op vrijdag 17 februari vieren de kinderen van klas 1 t/m 5 Carnaval.
De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen, volgens
het thema van hun klas. We vieren het feest op De Piramide. Het
adres is: Houdringe 2.
We beginnen daar altijd iets later: Om 8.30 uur gaan de deuren
van de hoofdingang open. We verzamelen in de zaal en beginnen
daar om 8.40 uur.
Na het feestelijke programma wandelen de klassen 1 t/m 3 terug
naar hun eigen klassen, ze kunnen dus gewoon op de
Buikslotermeerschool worden opgehaald.
Het belooft een gezellige dag te worden!
Wij verheugen ons erop!
Het Team

3. Berichten van buiten de school
Mannenstemmen gezocht!
MANNENSTEMMEN GEZOCHT voor het Geert Groote ouderen vriendenkoor
Iedere dinsdagavond van 20-22 uur zingen wij met elkaar meest 4stemmige muziek o.l.v. Ita Hijmans in de toneelzaal van de GGS in
de Fred.Roeskestraat 82.
Nu nieuwe enthousiaste vrouwenstemmen ons koor versterken,
zoeken we aanvulling voor onze mannen!
Tenoren en bassen die zin hebben in zingen zijn van harte

GALERIE THEATER DE WISSELING

VOORJAAR PROGRAMMA
Zat. 11 febr: Jan Klaasen in het land van koning Winter
Jan Klaassen beleeft een vrolijk avontuur in het land van Koning Winter. Een
kabouter verzamelt alles wat glinstert, een sneeuwklokje wijst de weg en Jan
ontmoet de sneeuwreus en gaat op zoek naar de bellen van de arrenslee van
Koning Winter. Door poppenspeelsters Ria van der Kruijf en Marjan Boontjes
met winterliedjes op de accordeon. Familievoorstelling voor groot en klein vanaf
drie jaar.

welkom.

Datum: zaterdag 11 februari 15:00 | Kosten: € 5 p.p. Tijdig reserveren vol = vol!

Kom eens vrijblijvend meezingen!
Info bij Maud Roël maudroel@hotmail.com 020-6459482 of

Cursus verhalen vertellen (6 lessen)

Ad de Kort a.d.kort@hccnet.nl 0297-562760

Poppenkast!
ZATERDAG 11 FEBRUARI POPPENKAST IN DE WISSELING
Prinses Kristallijne is jarig. Jan Klaassen gaat met een zelfgebakken
taart naar het feest in het land van Koning Winter. Daar beleeft hij
een vrolijk avontuur met sneeuwreus, sneeuwpop en
plaagkaboutertje. Poppenspel door Ria van der Kruijf en Marjan
Boontjes met winterliedjes op de accordeon.
Aanvang: 15.00 uur.
Toegang: 5 euro.
Locatie: Galerie Theatertje De Wisseling, Herengracht 57,
Amsterdam-C, vijf minuutjes vanaf Centraal Station.
TIJDIG RESERVEREN : marjan@dewisseling.nl
06 30809344

In deze cursus van zes keer ga je samen met verhalenvertelster Marjan Boontjes
op zoek naar scheppingsverhalen uit allerlei culturen. Bij de Aboriginals is kraai
een magisch personage is en bij de Eskimo's draagt schildpad de hele wereld op
zijn rug. In Afrika worden de eerste mensen als kleipoppetjes in een vuur
gebakken. Heerlijke verhalen om te vertellen en nog fijner om naar te luisteren.
Verteloefeningen en eigen anekdotes komen ook voorbij in deze inspirerende
cursus. Als afsluiting een intiem optreden rond Pasen voor familie en vrienden.
Data: donderdag 9 maart t/m 13 april van 14:00 tot 16:30 | Kosten: € 150,- p.p. incl. materiaal

Cursus boomknoppen tekenen en schilderen (6 lessen)
In deze cursus van zes keer ga je samen met beeldend kunstenaar Herman
Smith naar ontluikende boomknoppen kijken. Hij geeft temidden van zijn
schilderijen een voorjaarscursus tekenen en schilderen. Op de Herenmarkt
vlakbij de galerie staan prachtige kastanjebomen. 'Daar kunnen we goed gaan
kijken. De boomknoppen zijn net ingepakte kadootjes en ieder jaar is het weer
verrassend om te zien hoe ze uitpakken. Ik hou van de lente', zegt Herman er
zelf over.
Data: dinsdag 7 maart t/m 11 april van 10:00 tot 12:00 | Kosten: € 180,- p.p. incl. materiaal

Herengracht 57 | Amsterdam | 06 30809344 | marjan@dewisseling.nl | www.dewisseling.nl

Telefoonnummer ziekmeldingen

Agenda
	
  

Let op

Voor de kleuters en klas 1, 2, 3:
Stuur iedere dag van de afwezigheid ’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 iedere dag van de afwezigheid ’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	
  

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	
  

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

Dinsdag 7 februari
klas 1- 5	
  

Schaatsen klas 1-5
kinderen die schaatsen huren
nemen 6 euro mee.
10-minutengesprekken klas 1-5

Maandag 13 februari –
woensdag 15 februari	
  
Vrijdag 17 februari
Maandag 20 februari –
zondag 26 februari
Donderdag 9 maart
19.30u-21.30u
Dinsdag 14 maart

Berichten voor het maandbericht moeten voor
Vrijdag 3 maart 18.00 uur worden toegestuurd naar:
m.deceuster@vrijeschoolkairos.nl
Berichten van buiten de school verschijnen 1x per maand in het
maandbericht

Maandag 3 april

Woensdag 5 april
	
  
	
  

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

Carnavalsfeest
Voorjaarsvakantie
Ouderavond klas 5
Ouderavond kleuter leerrijpheid
gastspreker Lois Eigenraam
Algemene Ledenvergadering
(ALV) Oudervereniging
Vrijeschool Kairos
Ouderavond klas 1

