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 AGENDA  

• Woensdag 29 september – Michaëlsfeest 

• Woensdag 6 oktober – Start Kinderboekenweek 

• Donderdag 14 oktober – Sportdag klas 1 – 6 

• Vrijdag 15 oktober – Einde Kinderboekenweek 
 
 
Welkom 
In Kleuterklas A verwelkomen we Lucas. We wensen je een leuke tijd bij ons op school. 
 

 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
Afgelopen dinsdag, op 21 september is de herfst officieel begonnen. Mist in de ochtend, de 

bladeren aan de bomen kleuren en overal spinnenwebben in de tuin. In deze periode vieren 

we het Michaëlsfeest. Volgende week vieren we voor het eerst sinds anderhalf jaar weer een 

jaarfeest samen met ouders. Wat een geweldig vooruitzicht dat dit weer kan. In dit 

schoolbericht leest u iets over de achtergrond van dit feest en hoe we het met elkaar vieren. 

Omdat vanaf zaterdag 25 september de coronamaatregelen voor een groot deel worden 

losgelaten kunnen we als school ook een aantal maatregelen loslaten. Hoe we dat op de 

Vijfster gaan doen de komende periode staat puntsgewijs beschreven. 

Verder nog iets over de verkeerssituatie rondom de school en de Kinderboekenweek die 

begin oktober van start gaat. 

Ik wens iedereen een mooie Michaëlstijd! 

Esther Kasbergen  



Achtergrond van het Michaëlsfeest  
Het begin van de herfst wordt gemarkeerd door het 
feest van Michaël op 29 september. De herfst is 
begonnen, het wordt opeens kouder, er is weer mist, 
bewolking, wind en regen. De natuur trekt zich terug, 
althans het leven in de natuur, deze beweegt zich 
naar binnen toe, langzaam sterft deze af en gaat 
over tot ontbinding. Wij mensen planten in deze tijd 
een kracht in onszelf, iets innerlijks, wij overwinnen 
de krachten die in de natuur zichtbaar zijn. Wij 
zoeken nieuwe idealen, smeden plannen en gaan op 
weg om ons iets eigen te maken. Aartsengel Michaël 
zal daarbij helpen en ons innerlijke kracht en moed 
schenken. Michaël helpt ons zoeken naar evenwicht 
(weegschaal) en het overwinnen van kwade 
(zwaard).    
   
Sedert de Middeleeuwen is de legende bekend van 
Joris en de draak, zonder angst trok Joris erop uit 
om tegen de draak te vechten. Hij overwon het 
monster met zijn lans en bevrijdde daardoor de 
koningsdochter, die aan de draak opgeofferd zou 

worden. Met deze daad verricht Joris op aarde, wat Michaël in de hemel verrichtte. Joris 
geeft ons het beeld van de moed die nodig is om gemeenheid, lafheid, egoïsme en 
onwaarheid te overwinnen.    
Voor jonge kinderen is de Michaëlstijd vooral een oogstfeest. Een tijd waarin de schatten die 
de natuur ons schenkt binnen worden gehaald. De rijke oogst aan fruit, graan, kastanjes, 
eikels en beukennootjes. Er kan volop gemalen, gebakken en geknutseld worden. Er wordt 
vreugde beleefd aan wat de herfst te bieden heeft. Als het flink waait is vliegeren een 
heerlijke bezigheid en voor bladeren schoppen in het bos en schatten verzamelen is toch 
niemand te oud? Voor de kinderen van klas 1 t/m 6 hebben wij moed spelen en het 
drakenspel.  
 
Hoe vieren wij het op woensdag 29 september 2021 

• De kinderen van klas 1 t/m 6 en ook de kleuters gaan direct met hun ouders naar het 
bos waar ze zich voor half 9 bij de klassenleerkrachten verzamelen. Om half 9 starten 
we met een gezamenlijk zang gedeelte met de hele school. De ouders maken een 
grote kring om de kring van de kinderen heen en mogen meezingen. 

• Daarna zullen de kleuters verderop in het bos hun eigen programma volgen. Hierbij 
kunnen alleen hulpouders aanwezig zijn. De kleuterouders mogen na het zingen naar 
huis. 

• De onderbouw, met de klassen 1 t/m 6 gaan op die plek door met de 
verschillende moedspelen en het verslaan van de draak. De ouders kunnen hierbij 
aanwezig zijn.  

• Na het programma in het bos keren de klassen terug naar school en vieren in de klas 
het feest verder. Elke leerkracht geeft daar een eigen invulling aan o.a. door 
misschien nog een verhaal te vertellen, wat te zingen en het eten van het 
Drakenbrood. 

• De kinderen zijn op de gewone tijd uit (13.00 uur). 

• Verzoek aan de ouders voor die dag de kinderen liever niet op de fiets naar het bos 
te brengen. Teruglopen met een fiets kan, maar is niet zo handig. Fietsen kunnen wel 
alvast op school gezet worden. 

 



Coronamaatregelen worden versoepeld per 25 september 2021 
Wat verandert er in het algemeen 

• Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en de 
quarantaineregels worden versoepeld.  

• Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar 
school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na 
start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.  

• Als een kind positief getest is op het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in 
quarantaine.  
Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een 
uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de 
privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de 
advisering hierover verloopt via school en de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere 
besmettingen in een groep of klas kan de GGD de school nog wel adviseren om in 
quarantaine te gaan. 

• De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 
2021 te vervallen. De school heeft de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer 
toe te laten in de school, om bijvoorbeeld een kind bij het klaslokaal op te halen en 
voor ouderavonden binnen te komen. 

Wat verandert er op de Vijfster 

• Ouders mogen weer in de klas om met activiteiten te helpen (o.a. houtzagen, 
breien, handwerken, schoonmaken, jaarfeesten) 

• De Ouderbibliotheek kan haar deuren weer openen 

• Ouderavonden kunnen weer in de klas worden gehouden 

• Verjaardagen van de kleuters van 5 en 6 jaar mogen weer met de betreffende 
ouders worden gevierd in de klas. 

• Leerkrachten mogen bij binnenkomst de kinderen weer een hand geven. Het kan wel 
zijn dat een leerkracht om persoonlijke redenen daar nog mee wil wachten. 

• Het wegbrengen en ophalen laten we tot aan de herfstvakantie nog zoals het nu is. 
Na de herfstvakantie gaan wij daarin gedeeltelijk terug naar hoe het was voor de 
coronatijd. In het jaarboekje kunt u al vinden hoe. In het volgende schoolbericht 
komen we hier op terug. 

 

Verkeerssituatie rondom de school 
De komende maand hebben we te 
maken met een wegafsluiting bij de 
school. Dat zorgt voor de nodige 
ongemakken. Het kan zijn dat er geen 
plek is om te parkeren, het kan zijn dat 
het even stilstaat en het kan zijn dat het 
iets meer tijd kost. De borden van 
éénrichting blijven we gebruiken tijdens 
deze periode. 
 
 
 
 
 
 



 

Kinderboekenweek ‘Sparen voor de schoolbieb’ 
Van woensdag 6 t/m zondag 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. 
  
Lezen is een feestje  
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de 
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
 
Zo werkt het  
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en 
lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed 
voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school 
nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Ook al hebben we veel nieuwe boeken, er 
kunnen altijd nog nieuwe boeken bij. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan 
meesparen!  
 
Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf. Laten we er samen voor 
zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 
Team de Vijfster 
 
 
Ouderderbieb 
In de hal bij de kleuters, het gedeelte voor de klas van  
Juffie Marijke, staat onze ouderbieb. Wij zijn blij te  
kunnen zeggen dat we weer open gaan. 
Voorlopig 1 x per week, elke vrijdag open rond 13 uur.  
 
Je kunt bij ons terecht om gratis boeken te lenen. Veelal  
over vrije school gerelateerde onderwerpen, zowel voor  
ouders alsook leuke boeken voor kinderen, van kleuters  
tot ouder. 
Daarbij hebben we een ruim assortiment aan spullen, o.a.  
wat ook op school wordt gebruikt. Denk aan potloden,  
blokkrijtjes, vilten lappen, vliegerpapier etc. Verder leuke  
en wisselende dingen rondom de jaarfeesten, bv om een  
seizoenstafel mee aan te kleden en ansichtkaarten. 
 
Je kunt contant betalen of geld overmaken. Het geld wat  
we hiermee verdienen wordt gebruikt om nieuwe boeken  
te kopen. 
 

Willen de ouders die nog boeken thuis hebben, deze bij ons inleveren? 

We zien jullie graag! 

Annette (Pepijn, klas 5) en Inge (Rosa, klas 4 en Sofie, klas 3) 

 
 



[REMINDER] Vacature Medezeggenschapsraad (MR) 
Via deze weg ontvang je een vriendelijke reminder dat we je van harte uitnodigen jezelf 
kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Vanaf 1 
januari 2022 komt daar namelijk een plek beschikbaar en tot op heden hebben zich nog 
geen kandidaten gemeld.  
 
De MR vertegenwoordigt het algemeen belang van de school, rekening houdend met de 
belangen van de kinderen, medewerkers, het bestuur, de directie en ook van de ouders. 
Ouders hebben dus via de MR invloed op het schoolbeleid en zijn sparringpartner van 
directeur Esther Kasbergen. Ik (vader van Juna in klas 1 en Isa in klas 3) kijk uit naar een 
constructieve samenwerkingspartner om samen de oudergeleding binnen de MR te 
bemensen. De taken van voorzitter en secretaris verdelen we t.z.t. in goed overleg.  
 
Dus, zet jij je graag in om samen met directie, ouders en team constructief mee te denken en 
te beslissen over het schoolbeleid? Laat dit dan uiterlijk woensdag 13 oktober weten door 
jouw reactie te sturen naar de MR via mr@vrijeschoolapeldoorn.nl. Leuk als je iets over 
jezelf vertelt, een fotootje meestuurt en jouw motivatie voor de MR met ons deelt. 
 
Heb je nog vragen over deze vacature? Stel die dan gerust in een e-mailtje of spreek me 
even aan op het schoolplein. Als MR kijken we uit naar je reactie! 
Met vriendelijke groet,  
Chris Brouwer 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                      
                            
 
 

 

Wij wensen jullie een fijn weekend toe! 

Hartelijke groeten, 

Team de Vijfster. 
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