	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6 maart 2017

Beste ouders,

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat u de vorige maandbrief
toegestuurd kreeg en toch is er alweer een maand voorbijgegaan!
Met dikke druppels en windvlagen kondigt de lente zich op een
eerder herfstige manier aan. Toch kunnen we her en der een
moedige krokus tevoorschijn zien komen die zich een weg baant
vanuit de donkere aarde naar het zonlicht toe. Hoe beter we om
ons heen kijken, hoe meer we bloemen en knoppen kunnen zien,
de groei en bloei die bij de lente hoort is heus niet onzichtbaar voor
wie er naar zoeken wil.
Kunnen we ook in de kinderen diezelfde groei en bloei elke dag
weer ontdekken? Een mooie kijkwijzer voor de volgende maand!
Met hartelijke groet,

Het team

Of	
  er	
  hard	
  gewerkt	
  wordt	
  in	
  klas	
  4?	
  Natuurlijk!	
  	
  
Daar	
  zijn	
  Egon	
  en	
  Don	
  het	
  alvast	
  over	
  eens:	
  Prima	
  dag	
  in	
  onze	
  klas!	
  

Inhoud van het maandbericht

kinderen ernaar uit om dat in de klas te tooien in

1.
2.
3.
4.

op de dag zelf vrolijk in het rond werden gestrooid. Ook hebben
de kinderen slingers geplakt en in het rond geknipt. Nadat juffie

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

1. Berichten uit de klassen
Kleuterklassen

Voor de vakantie hebben we een vrolijk Carnavalsfeest gevierd. Jan

regenboogsneeuw. En wat een vreugde toen de confettiezakken

het had voorgedaan zaten sommige kinderen met de tong uit hun
mond te knippen zodat uit een cirkel een hele lange slang kon
ontstaan, wat een vreugde als dat ook lukt. Het leken wel
kabouterglijbanen, maar de kortere leken wel op
kabouterspringveren. De kabouter hebben vast ook feest gevierd
in die mooi versierde klas.

Klaassen ontmoette de toverheks, waarna hij dacht dat hij kon
toveren... maar oh, oh, daar werd Katrijn veranderd in een vogel,

Na de winterperiode, zal er nu wat meer nadruk komen te liggen

dat was toch niet helemaal de bedoeling. Gelukkig liep het toch

krokussen en narcissen te bloeien. Moeder aarde en haar
wortelkinderen zijn al hard aan het werk geweest en dat zullen we

nog goed af en was de toverheks van goed wil om er een gezellig
feest van te maken.
De kleuters kunnen genieten van kleine nuances die een dag een
beetje anders kleuren. Natuurlijk was het al een feest om verkleed
op school te komen en ook een beetje spannend voor sommige
kinderen, ook het wafels bakken is een feestje en dan limonade
met een rietje en als je dan heel voorzichtig blaast, dan klinkt er in
de beker een muziekje! In de week voorafgaand aan het feest werd
al gespeculeerd over de verkleedpartij. Wat zou juffie dit jaar
worden? Dat werd niet verklapt, dat was een verassing.
Sommige kinderen wilden ook een verassing, maar veel
kinderen wilden graag vertellen hoe zij verkleed zouden
gaan. Een aantal kinderen ging raden wat juffie zou worden.
Steunend op de herinnering werd datgene benoemd dat
juffie vorig jaar al was geweest. Voor kleuters eigenlijk heel
logisch, want dat is iets dat ze kennen en hebben
meegemaakt. Ook werd er die week volop geknipt, confetti
voor de regenboogsneeuw bijvoorbeeld. Wat zagen de

op de lente. In de vakantie stonden hier en daar al sneeuwklokjes,

nu uitspelen in de klas met liedjes en spelletjes.
De kleuterjuffen

Klas 1

met materialen als boontjes, dobbelstenen, en

In februari kwam toch nog de winter op bezoek! Het is prachtig om

zelfgemaakte spelletjes.

te zien hoe de kinderen helemaal opgingen in het winterse weer.

Na de Rekenperiode starten we met Heemkunde. Alles zal in het
teken staan van de lente en de ontluikende natuur. We gaan naar

Buiten op het veldje werd naar harte lust gesleed, gegleden,
gerold, gegooid en gerend.
We hebben gelijk getekend met wit waskrijt en eroverheen
geschilderd met blauw, zodat je een prachtig winters tafereel
tevoorschijn tovert. Ook in het dagelijks dictee kon de winter

buiten en halen de natuur de klas in.
Een warme groet van klas 1 ,
Juf Antonia en juf Jona

terugkomen en maakten we woorden als slee, kou, want, wit, ijs en
zelfs schaats want de sch is nu ook als klank aangeleerd.
De ei en de ij zijn aangeleerd en ook de ou en au. De kinderen
leren die door de verhalen over Otje-au en Atje-au. Op een grote
mooie tekening zien ze hoe Atje-au naar de dierentuin gaat en wat
hij daar zoal beleeft. Op de plaat, die we de au-plaat noemen,
staat onder andere het woord pauw, auto, klauw en saus. Staat het
woord op de au-plaat, dan is het au, staat het niet op de au-plaat,
dan is het ou.
Zo is het ook met ei en ij. Staat het woord op de ei-plaat, dan is het
ei, staat het niet op de ei-plaat, dan is het ij.
Voor het lezen zijn we nu gestart met de zing- en de
plankwoorden, de ng en nk en de eer oor eur woorden. Een
nieuwe categorie oefenen we altijd eerst met lezen. Later gaan we
er ook woorden mee schrijven.
We zitten nu midden in de Rekenperiode. Er wordt elke dag
geteld tot 100 en we oefenen de buren van de getallen.
Wie wonen er naast 15? En 34?. Er wordt druk gewerkt aan
het automatiseren van sommetjes tot 10 en het handig
rekenen tot 20. Altijd vanuit een spel en vanuit het rekenen

In	
  klas	
  1	
  wordt	
  natuurlijk	
  niet	
  alleen	
  gerekend	
  en	
  geschreven…	
  Wat	
  denkt	
  u	
  dat	
  we	
  
deden	
  toen	
  onderstaande	
  foto	
  gemaakt	
  werd?	
  

Klas 2
Met alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden die in een tweede
klas aan de orde zijn, luisteren we naar verschillende fabels. De
kinderen horen wat daar aan de orde is, hoe het uitpakt en voelen
hoe het misschien wel had gemoeten. Ze spiegelen het sociale
proces dat zich in de kinderen afspeelt. Wat vinden ze het toch
heerlijk om ernaar te luisteren. Ze gaan er uitgebreid voor klaar

langermaakwoord, 'doek' een hakwoord, 'handdoek' een
samenstelling).
Al het geleerde van vorige periodes wordt na de pauze tijdens het
oefenuur ingeoefend, zodat het tot concrete kennis en
vaardigheden wordt. Na de tweede pauze krijgen de

zitten, de monden zakken wat open, ze zijn één en al oor.

pedagogische inhouden kunstzinnig vorm tijdens de vaklessen. De

Heel heerlijk vinden de kinderen het ook om naar heiliglegenden te

het hoofd, het hart en de handen.

luisteren. Die vertellen hoe de mens zijn onhebbelijkheden een
plek geeft, door zicht in te zetten voor een hoger doel. Deze
mensen zetten zich bijzonder in voor het welzijn van de mensen en
dieren om hen heen. De kinderen leven intens mee met de
goedheid en de kracht die van deze mensen uitgaat. Zo vaak al
klonk er: 'Ik heb zin om hier over te tekenen...'.
De kinderen luisteren nu in de ochtend naar de legende van
Elisabeth van Thüringen. Delen van dat verhaal worden verwerkt
tot een eigen boekje. Er wordt nagedacht over titels, de inhoud
van hun schrijven, er wordt geïllustreerd, geschilderd en aan elkaar
voorgelezen. Het resultaat wordt samengebonden en gaat
natuurlijk mee naar huis.
Deze periode oefenen we ook met het beginnende
begrijpend lezen en schrijven we hele zinnen in lopend
schrift. We oefenen tijdens het oefenuur nu ook al met
woorden met wel drie 'mannetjes' in zich - woorden met
drie spellingscategorieën - zoals 'handdoek' ('hand' is een

dag is zo tot een rond geheel. We hebben dan echt geleerd met

Meester Jasper

Klas 3
Klas drie is bezig met de ambachten. We zijn begonnen met
leerbewerken en de kinderen hebben een eigen portemonnee
gemaakt.
Daarna hebben we het gehad over de herder en zijn schapen en
hebben we een spintol gemaakt van een aardappel en een
haaknaald. Oei...dat was best moeilijk, om een draad te maken.
Deze week hebben we het gehad over de schipper en de
timmerman. De kinderen hebben een knopenbord gemaakt. Eerst
hebben ze zelf gezaagd, geschuurd en geschilderd. We hebben
ook besproken hoe de verschillende knopen gaan en waar ze voor
gebruikt worden. Wat werd er hard gewerkt. En wat waren de
kinderen trots.
In de rekenuren hebben we gewerkt aan
keersommen..(bijvoorbeeld 23x 7)..Bijna de hele klas heeft nu door
hoe dat gaat. Met spelling hebben we een nieuwe categorie
behandeld. Namelijk de cent woorden.
Voor de vakantie was het carnaval! En wat waren de kinderen mooi
verkleed. De kinderen zongen hun eigen gemaakte couplet met
overtuiging. Ik was echt trots op ze.
Na de vakantie gaan we naar de glasblazer. En er lopen nog
afspraken met een aantal mensen die ons zullen bezoeken.
Zoals een timmervrouw, de boekbindster en een schipper.
Daar kunnen we ons op verheugen.
Juf Wendy en juf Marieke

Klas 4
In klas 4 lopen de laatste nu al een hele tijd 2 juffen rond. Juf
Sandra studeert aan de Vrijeschool Pabo in Leiden en loopt haar
derdejaarsstage in klas 4.
Voor de vakantie gingen de kinderen met Juf Sandra aan het werk
rond Nederland. Vertrekkend vanuit de stad Amsterdam doken ze
steeds verder het land in.
U kan zich de vreugde simpelweg niet voorstellen toen voor het
eerste de kaart van Nederland aan het bord opgehangen werd! De
provincies en hun hoofdsteden, de rivieren, de buurlanden,… alles
werd gretig verorberd alsof het een overheerlijke taart betrof.
Op dit soort momenten wordt het telkens weer ontzettend
zichtbaar hoe graag kinderen toch altijd willen leren en werken. En
hoe belangrijk het is om de stof op precies het goede moment zo
aan te bieden dat ze er uit zichzelf hun tanden in gaan zetten.
Hoe verleidelijk het soms ook is om de kinderen alvast iets te
vertellen, te tonen of te laten doen dat in een hogere klas hoort,
het is goed om bepaalde met de leeftijd en ontwikkelingsfase
verbonden dingen ook terug te houden tot het juiste moment.
De ouders die op de algemene ouderavond op onze
allereerste schooldag waren, herinneren zich misschien nog
wel het begrip ‘tussentijd’. Ook in deze context is dit zeer
herkenbaar.
Soms komen kinderen in de klas met verhalen en
belevenissen waar ze eigenlijk nog niet echt iets mee
kunnen. Het is de kunst om de vraag en belevenissen van
een kind dan niet te negeren, maar er leeftijdsadequaat
mee om te springen.

Hetzelfde geldt voor de vraag om moeilijker, groter, meer leerstof .
Persoonlijk vind ik het steeds de allerbijzonderste uitdaging om
een kind op dergelijke wijze tegemoet te komen dat het zich
iedere dag uitgedaagd en toch comfortabel, veilig voelt.
En dit zit zelden in stof die hen boven het hoofd, het gevoel of het
doen gaat. Maar vaak net in het verdiepen van de aangeboden
stof, in het anders maken, in het hen eigen laten maken, in de
ruimte laten ontdekken tot in elke hoek van wat we hen aanbieden.
In bijvoorbeeld het met z’n vijftienen samen letterlijk met zand
Nederland tevoorschijn toveren. Daar komt zoveel meer bij kijken
dan provincies en hoofdsteden kennen! Vorm, ligging, reliëf,
waterwegen, verhoudingen, verantwoordelijkheid, samenwerken,
(opbouwende) kritiek verwoorden en ontvangen,… kan u het lijstje
aanvullen?
Zo proberen we iedere dag, met alles wat we in de klas doen, de
kinderen de ruimte te laten ontdekken en innemen. Op hun niveau.
Daar kan elk kind op het eigen niveau, individueel en samen,
groeien en bloeien, buitelend in enthousiasme.
Wat een vreugde!
Juf Marlies

2. Mededelingen
Nieuws over het nieuwe gebouw
Beste ouders en verzorgers,
Zoals beloofd treft u in de bijlage bij de maandbrief in het eerste
stukje een update over onze tijdelijke locatie voor het volgend
schooljaar. De locatie is vlakbij de nieuwe locatie die verbouwd
gaat worden en is een locatie waar we met alle klassen weer bij
elkaar kunnen zijn. Daarmee gaat voor het team een diepe wens in
vervulling.
In de rest van de bijgevoegde brief kunt u meer lezen over de
brede ontwikkeling van meerdere vrijscholen in Amsterdam en
omgeving.
Ik wens u allemaal een fijne week toe.
Sascha Holthaus

Ouderavond leerrijpheid dinsdag 14 maart
Elk jaar stroomt een groep oudste kleuters door naar klas 1. Een
spannend proces, waarbij de leerkrachten met elkaar, maar ook
met ouders kijken naar de stappen die het kind gezet heeft of nog
moet/zal gaan zetten. We willen de kinderen graag een stevige
basis meegeven, zodat ze goed uitgerijpt naar klas 1 kunnen gaan.
Motorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden
worden geobserveerd.
Zoals in de jaarplanner staat aangegeven, zijn alle
kleuterouders op 14 maart, om 19.30 van harte uitgenodigd
voor een ouderavond over de leerrijpheid. Loïs Eijgenraam,
van de begeleidingsdienst voor vrijescholen, zal deze avond
verzorgen.
Ze zal iets gaan vertellen over de ontwikkeling van het kind van 0
tot 7 jaar. Aan het einde van deze leeftijdsfase zijn de meeste
kinderen leerrijp. De kleutertijd wordt afgesloten en de kinderen
kunnen naar klas 1 om een nieuw leerproces in de stappen. Waar
staat een kind in zijn ontwikkeling? Hoe kan je dit proces
waarnemen? Waar kun je op letten? Wat heeft een kind nodig om
de stap naar klas 1 te zetten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
het kind tot gezonde rijping komt? Dit zijn vragen die op deze
avond aan bod zullen komen.
Om 19.15 staan koffie en thee klaar, om 19.30 gaan we beginnen.
We hopen de avond rond 21.00 uur af te ronden.
Als je er niet bij kan zijn, dan graag afmelden bij de
klassenleerkracht.
Groet van de kleuterjuffen

3. Berichten van buiten de school
Kairoscollege in oprichting: laatste nieuws
Beste ouders,
Graag brengen we jullie op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen rondom ons initiatief.
Onze nieuwsbrief van afgelopen week vind je onder deze link
(nieuwsbrief nummer 5):
http://kairoscollege.nl/nieuwsbrieven/
Op woensdag 17 mei organiseren we onze derde informatie- en
inspiratieavond, komt allen!

Plaats:
RUDOLF STEINERSCHOOL, Sperwerstraat 1, 1826 KL Alkmaar
Aanvang: 13:00 uur in de euritmiezaal.
De school is vanaf 12:15u open en dan is er gelegenheid om
koffie/thee te drinken.
KOSTEN WORKSHOP:
€25,00 (Studenten: €15,00) Betaling bij binnenkomst vanaf 12.15u
Aanmelden/inschrijving bij Maria Tomassen via:
INFO@STEMONTHULLING.NL of 072-5618891 OF 06-13288651
www.stemonthulling.nl

Hartelijke groeten, Nicoline Vink (projectleider Kairos College)

Zangworkshop met Christiaan Boele - 19 maart
ChristaanBoele is geïnspireerd door de visies en ontdekkingen van
de Zweedse sopraan Valborg Werbeck-Svärdström, die "die Schule
der Stimmenthüllung" in samenwerking met Rudolf Steiner
ontwikkeld heeft.
Deze scholing gaat uit van het principe dat ieder mens zijn eigen
stem kan ontdekken en onthullen en biedt daarvoor een
individuele benadering aan. D.m.v. oefeningen die door iedereen
(dus ook onervaren zangers) te realiseren zijn, werkt de zanger aan
zijn eigen stemontwikkeling, m.a.w. hij bouwt zijn eigen instrument.
Deze workshop is voor iedereen die verantwoord met zijn/haar
stem wil omgaan. Specifieke zangervaring is geen vereiste.
Christiaan Boele is werkzaam als zangpedagoog en geeft
regelmatig zangcursussen/workshops en zangopleidingen in
verschillende Europese landen en in Noord-Amerika,
Canada en Azië.

Proefkonijnen gezocht!

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar heb ik activiteiten ontwikkeld en wil
deze graag uittesten.
Kinderen kunnen kiezen uit: een voederplankje maken, een
nestkast of een insectenhotel timmeren.
Ik zorg zelf voor al het materiaal en gereedschap voor maximaal 20
kinderen.
Deze pilot bied ik aan voor slechts € 7,00 materiaalkosten per kind.
Dit is tegen zeer gereduceerd tarief!
De actie is geldig tot 30 maart 2017.
Voor meer informatie of het bestellen van een activiteit:
bel: 06- 180 57 306 of mail: hyjacintatuinontwerp@upcmail.nl
Met vriendelijke groeten,
Jacinta Hoogland
www.hyjacintatuinontwerp.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	
  
Berichten voor het maandbericht moeten voor
Vrijdag 31 m aart 18.00 uur worden toegestuurd naar:
m.deceuster@vrijeschoolkairos.nl
Berichten van buiten de school verschijnen 1x per maand in het
maandbericht

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 m aandagm iddag
ouder/vriendenkoor
Tijd: 13:00 uur tot 13:45
Locatie: Hensbroekerstraat 4	
  

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

Donderdag 9 m aart
19.30u-21.30u	
  
Dinsdag 14 maart	
  

Ouderavond klas 4

M aandag 20 m aart
20.00u-22.00u kleutergymzaal
M aandag 3 april

W oensdag 5 april
Vrijdag 7 april
	
  

W oensdag 12 april

Ouderavond kleuter leerrijpheid
gastspreker Lois Eigenraam
Ouderacademie
Algemene Ledenvergadering
(ALV) Oudervereniging
Vrijeschool Kairos
Ouderavond klas 1
Palmpasenfeest
kleuters en klas 1, 2, 3
Ouderavond klas 3

