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 AGENDA  

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

• Maandag 10 januari 2022 – Driekoningen 

• Donderdag 13 januari 2022 – Driekongingenspel vanaf klas 4 19.00 uur  

• Donderdag 20 januari 2022 – Ouderavond kleuters 19.30 uur 
 

                               
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar een fijne afsluiting gehad. De kinderen hebben 

genoten van kerstmuziek bij binnenkomst. De oudermuziekgroep heeft ook nog voor klassen 

apart gepeeld. Hierdoor was er een echte kersstemming in de hele school. Bij de 

kleuterklassen werd het kerstspelletje gespeeld, klas 1 heeft nog voor de ouders gezongen 

en aan het eind van de schooldag was er ook nog de kerstverkoop van klas 6. De veerkracht 

van ouders, leerkrachten en kinderen was weer onvoorstelbaar groot. Dank aan jullie 

allemaal. 

In dit schoolbericht een impressie van allerlei activiteiten, werk van kinderen en nog veel 

meer rondom het thema Kerst. 

In de derde week van de kerstvakantie, op 3 januari volgt weer een persconferentie. Dan 

horen we of de basisscholen 10 januari open kunnen. Zodra daar meer duidelijkheid over is 

krijgt u bericht. 

Voor nu wens ik jullie allen mooie kerstdagen en een gezond 2022! 
Fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Esther Kasbergen  



 
Jaartafel kleuterklas 

 

 

Van de Medezeggenschapsraad 
In de bijlage en op de website de notulen MR - directie vergadering van 25-10-2021. 
 
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 
 

 

Knutsels kleuterklassen 
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Kerststalletjes van klas 1 

  

 

Kaarsen van klas 2 

    

 
Kerstbomen van klas 3 

   

 



Administratie  
Bent u misschien verhuisd of gaat u verhuizen, veranderd u mailadres etc. geeft u dat dan 
door aan de administratie zodat wij dat kunnen aanpassen.   
Bij voorkeur per mail: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl met vermelding van de naam en 
eventueel klas van uw zoon of dochter.  
Heeft uw zoon of dochter een broertje of zusje dat nog geen vier jaar is en ook graag naar 
Vrijeschool De Vijfster wilt komen vergeet hem of haar dan niet aan te melden.   
Aanmelden kan voor broertjes of zusjes ook per mail, dan is uw zoon of dochter aangemeld 
maar nog niet ingeschreven, zijn ze 2,5 jaar dan vragen wij aan u om ze in te schrijven.  
De inschrijfformulieren zijn af te halen bij de administratie.  
 

Bordtekening klas 5 

 

 
Kerstmandala op het grasveldje naast de school 

Op de laatste schooldag hebben de kinderen van klas 5 naast de school een kerstmandala 

gemaakt van allerlei granen. De foto’s spreken voor zich. 
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Kerstverkoop voor schoolkamp klas 6 

De kinderen van klas 6 hebben een fantastische verkoop gehouden. Een verkoop helemaal 

zelf georganiseerd, waarin de kinderen met elkaar de kerstartikelen met enorme aandacht 

hebben verkocht. Er is een opbrengst van ruim 300 euro opgehaald. Klas 6 is hier enorm blij 

mee. Dank je wel namens de leerlingen van klas 6. 

 

 

 

 
 

 



Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn (Haps) zoekt…. 
Na jaren lang één van de vertrouwde gezichten van Haps te zijn geweest, zal Jan de Kroes 
met pensioen gaan en stoppen als projectleider. Dat betekent dat wij per 1 maart een 
vacature hebben voor een projectleider. 
 
Wellicht ben je zelf geïnteresseerd in deze unieke baan in het prachtige en schitterend in een 
beboste vallei gelegen prehistorische Haps dorp. Werken met kinderen, docenten en ouders 
aan een onvergetelijke ervaring. Samen met een collega projectleider en een grote groep 
betrokken en trouwe vrijwilligers.  
  
Mocht het niet een baan voor jezelf zijn dan heb je misschien iemand voor ogen voor wie dit 
wel de droombaan is. Daarom willen wij je vragen deze vacature met zoveel mogelijk 
mensen uit jouw netwerk te delen. Doe dit via mail of een social network dat je gebruikt. 
 
Bijgesloten vind je de vacature tekst. Voor het uitgebreide functieprofiel kun je terecht op 
onze site www.hapsproject.nl  
 
Vriendelijke groeten, 
Het Bestuur van Haps 
 
 

 
 
 
 

Wij wensen jullie een fijne kerstvakantie toe! 

Hartelijke groeten, 
Team de Vijfster. 
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