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 AGENDA  

• Maandag 29 november 2021 – 1ste Advent 

•                                                – 18.30 uur MR 

• Vrijdag 3 december 2021 – Sinterklaas viering in de klassen 

• Maandag 6 december 2021 – 2de Advent 

• Maandag 13 december 2021 – 3de Advent 

• Maandag 20 december 2021 – 4de Advent 

• Donderdag 23 december 2021 – Alle leerlingen om 13.00 uit 

• Vrijdag 24 december 2021 – Kerst viering in de klassen 

• Maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2021 – Kerstvakantie                                 
 

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
In deze tijd hebben al meerdere plannen de revue gepasseerd om de jaarfeesten met elkaar te 
vieren. En wat we nu bedacht hebben kan morgen ineens toch weer anders zijn. We blijven flexibel. 
In dit schoolbericht leest u hoe we Sinterklaas gaan vieren. Sinterklaas en zijn pieten gaan hoe dan 
ook een bezoek brengen aan de Vijfster. Daarnaast leest u hoe we de advent en de kerst dit jaar in 
eigen klas vormgeven. Inmiddels is de school in adventsstemming gebracht en zien wij uit naar de 
laatste schoolweken voor de kerstvakantie. 
Met vriendelijke groet, 
Esther Kasbergen  



Achtergrond van de advent 
Advent betekent letterlijk “dat wat komt” en is daarmee de voorbereidingstijd voor kerstmis. 
Het is de tijd van verwachting en we staan open voor wat uit de hemel tot ons komt. De 
adventstijd begint de vierde zondag voor Kerstmis. De Germanen zagen deze tijd als een 
nieuw begin. De strijd met Michaël is beëindigd en de aarde is weer helemaal aarde. 
Seizoentafels die eerst helemaal bruin en oranje waren, de kleuren van de herfst, worden 
omgetoverd in het blauw van de verwachting van “dat wat komt”.   
Tijdens advent creëren we ruimte om de kerstboodschap, het kerstkind te ontvangen. We 
weven als het ware een mantel van sterrenzegen, de mantel van Maria. Het is het kleed 
waarin liefde en zorg geweven zit, waarin aandacht en warmte ontvangen kan worden in ons 
hart.  

Over sterre, over zonne,  
zachtjes gaat Maria’s voet.  

Louter goud en lichte vreugde  
brengt zij aan haar kindje zoet.  

Als Maria blijde wandelt,  
hoog door ’t god’lijk licht omstraald,  
weeft zij ’t kleed uit sterrenzegen  
waar Gods kind in nederdaalt……  

 
 
Hoe vieren we de advent dit jaar 

Maandag a.s. 30 november komen de kinderen op school. In de 

klassen steken zij de eerste adventskaars aan en luisteren naar een 

mooi verhaal.  

Dit jaar vieren we de eerste advent in de eigen klas. 

In elke kleuterklas ligt een adventstuintje klaar. Het adventstuintje is 

een spiraal met in het midden een kaars. De kinderen lopen om de 

beurt de spiraal, steken in het midden hun kaarsje aan en zetten op 

de weg terug hun kaarsje ergens neer. Terwijl de kinderen de spiraal 

lopen klinkt er muziek. 

Maandag 6 december vieren we tweede advent. Vanuit de hal nemen 

kinderen het licht mee naar boven en steken in de klas twee kaarsen 

aan. Elke leerkracht viert op eigen wijze met de klas de tweede advent.  

Maandag 13 december vieren de klassen de derde advent en op maandag 20 december 

vieren de klassen vierde advent. In de laatste week is er de hele week vanaf 08.20 uur bij 

binnenkomst in de hal muziek door leerlingen.  

Oproepje 
Muziek in de laatste schoolweek 
Wij zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden muziek te maken aan het begin van de 
schooldag in de laatste week. Opgeven kan bij Esther Kasbergen. 

    



   

 
 
 
Achtergronden Sinterklaas 

De Sinterklaas die wij in deze tijd kennen, kent een lange geschiedenis in verschillende 

hoedanigheden. Al ver voordat er sprake was van een Sinterklaasfeest kende men de zegen 

brengende schimmelruiter, die rondging in de midwintertijd. Dat was Odin of Wodan, de 

oppergod van de Germaanse stammen. Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen, dat 

zijn wieg in klein Azië stond en dat hij in 340 als bisschop van Myra is overleden. 

   

 

 

Sinterklaas brengt geschenken, rijdend over daken. Wij leggen voedsel klaar voor het paard, 
zodat hij stil blijft staan. De geschenken komen van boven, door de schoorsteen, een 
symbool  voor de verbinding tussen hemel en aarde.  
Misschien herinneren de chocolade - en banketletters ons wel aan de runentekens en 
herinnert het strooien van pepernoten ons aan het zaaigoed, dat Odin moest zegenen.  
In andere landen bestaan er gelijksoortige feesten van dezelfde oorsprong.  
In België bestaat dezelfde Sinterklaas, maar hij rijdt op een ezel.  



In sommige delen van Italië brengt Sinte Lucia rijdend op een ezel op 8 december 
geschenken rond.  
In Zweden deelt Lucia van Bortsholm in de vroege ochtend van 13 
december saffraanbrood uit.  
In Engeland verschijnt Sinterklaas op Kerstavond als Father Christmas.  
In Frankrijk en Duitsland brengt het kerstkind zelf in de kerstnacht de geschenken mee.  
In Rusland komt op 6 januari Baboesjka (grootmoedertje) langs. Ze is op weg naar het 
kerstkind en brengt dan elk kind een geschenkje.  
In Italië komt op 6 januari de heks Befania met geschenken en in Spanje leggen de 
Driekoningen zelf de geschenken neer.  
 
 

 
 
 
Hoe vieren we dit jaar het Sinterklaasfeest 
De kinderen komen vrijdag 3 december normale tijd naar school en gaan net als anders naar 
de klas. Ouders gaan naar huis. Met de kinderen verwelkomen we Sint en zijn Pieten. Waar 
ze precies aankomen is altijd een verrassing. Sint en zijn pieten bezoeken alle klassen. De 
kinderen van klas 4, klas 5 en 6 hebben voor elkaar surprises gemaakt. 
 
 

 
 
 
 
Hoe vieren we de kerst 

Het kerstspel kan dit jaar helaas niet doorgaan. In de klassen vieren de kinderen met elkaar 

het kerstfeest met een kerstmaaltijd op de laatste vrijdag, 24 december voor de vakantie. Via 

de leerkrachten hoort u hoe deze maaltijd georganiseerd wordt. 



 
 
Gebruik Parro in de school 
Elke klas heeft nu een ouderapp in Parro. Fijn als de klassenouders deze app gaan 

gebruiken, zodat de communicatie alleen nog via Parro  gaat. 

Ik krijg regelmatig vragen van ouders of niet alles via Parro kan. Leerkrachten hebben 

aangegeven ook graag nog de mail te gebruiken. Voor dit jaar hebben we met elkaar 

afgesproken dat mail en Parro gebruikt mogen worden in contact naar ouders.  

 

 
 

 
 
 



 
Maak kennis met het nieuw lid in oudergeleding van de Medezeggenschapsraad 
Hoera! Jos Verberne heeft gereageerd op onze oproep tot kandidaatstelling voor de vacature in de 
oudergeleding van de MR. De komende weken wordt hij ingewerkt en per 2022 neemt hij de plek 
van Esther Bosmans over. Hieronder stelt hij zich graag aan jullie voor. 
 

 
 
Beste ouders, 
Ik ben de vader van Floor (7 jaar, klas 2) en Arthur (5 jaar, klas A). Ik ben getrouwd met Hester en we 
wonen inmiddels 11 jaar in Vaassen. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en na mijn studie een paar jaar 
als consultant gewerkt. Daarna hebben Hester en ik een jaar de wereld rondgereisd. Na terugkomst 
heb ik ongeveer tien jaar bij FrieslandCampina gewerkt en momenteel werk ik als supply chain 
manager bij een groot bedrijf in raamdecoratie. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan onze kinderen en 
ik hou ervan om samen de natuur in te gaan. Om fit te blijven mountainbike ik regelmatig en ook 
squash ik. 
 
Ik vind het belangrijk om de ouders goed te vertegenwoordigen in de MR. En ik zal mijn best doen om 
te bepalen of er draagvlak is voor bepaalde veranderingen onder ouders en mijn steentje bijdragen 
om dit te creëren waar nodig. Ik ga graag constructief en enthousiast op zoek met de directie en de 
teamgeleding naar de beste oplossingen voor onze school. 
Met enthousiaste groet, Jos 
 
Mocht je vragen hebben, dan kun je zoals altijd bij ons terecht. Rechtstreeks op het schoolplein of 
via mr@vrijeschoolapeldoorn.nl. 
Namens de hele MR en met hartelijke groet, 
Chris Brouwer 
Secretaris 
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Wij wensen jullie een fijn weekend toe! 

Hartelijke groeten, 
Team de Vijfster. 


