
 
Schoolbericht nr. 13 - Jaargang 44, 1 april 2022  

 AGENDA  

• Woensdag 6 april 2022– Open Les Dans 

• Vrijdag 8 april 2022 – Palmpasen 

• Woensdag 13 april – Open Koorrepetitie, klas 4,5,6 

• Donderdag 14 april 2022 – Paasviering  

• Vrijdag 15 april 2022 – Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 

• Maandag 18 april 2022 – 2de Paasdag, alle kinderen vrijdag 

• Woensdag 20 april 2022 en Donderdag 21 april 2022 – Eindtoets klas 6 

• Donderdag 21 april 2022 – Geen Gym 

• Vrijdag 22 april 2022 – Koningsspelen 

• Maandag 25 april 2022 – Vrijdag 6 mei 2022 Meivakantie, alle kinderen vrijdag 

• Maandag 9 mei – 18.30 uur MR 

  

 
Klas 6 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
Dit keer een uitgebreid schoolbericht. Daarom houd ik de inleiding kort. 
Afgelopen periode hebben we veel te maken gehad met zieke leerkrachten en ook zieke 
leerlingen. Het lijkt er toch echt op dat we de goede kant op gaan en in rustiger vaarwater 
gaan komen. 
Nog een paar weken hebben we te gaan tot aan de meivakantie. Voor die tijd is er nog van 
alles te vieren en te doen. Allereerst is er een open les dans voor ouders, Palm Pasen voor 
de lagere klassen, daarna Pasen voor de hele school, de eindtoets voor klas 6 en de 
Koningsspelen voor de onderbouw op de laatste schooldag voor de vakantie. In dit 
schoolbericht kunt u daar alles over lezen.  
Esther Kasbergen 



Bericht vanuit het team 
Steven Kastermans, onze leerkrachtondersteuner heeft twee en een half jaar op de Vijfster 
gewerkt. Gisteren hebben we officieel afscheid van hem genomen. Afgelopen jaar is hij al 3 
dagen in de week in Lochem gaan werken op De Bartiméusschool. De Bartiméusschool is 
een school voor kinderen met een visuele beperking in de basisschoolleeftijd. Steven voelt 
zich helemaal thuis op deze school. Dus toen hij gevraagd werd om daar meer te komen 
werken heeft hij niet getwijfeld. Per 1 april gaat Steven fulltime aan het werk op deze school. 
Mei Kraamwinkel, leerkracht van klas 4 is afgelopen maandag met zwangerschapsverlof 
gegaan. Zij komt na de zomervakantie weer terug op de Vijfster. 
Laura Hagemeijer, leerkracht start maandag 11 april weer met werken. Het geboorteverlof 
voor haar dochter Roos zit er op. Zij werkt tot aan de zomervakantie één dag in klas 1 en de 
andere twee dagen in verschillende klassen. 
Ingrid Zoons, is nog steeds ziek en voorlopig niet aanwezig op de Vijfster. 
 
 
 
Thema diversiteit 
Afgelopen vrijdag hebben wij als team stilgestaan bij het thema diversiteit en inclusiviteit. 
Hoe divers zijn wij op de Vijfster? Een diversiteits- en inclusie mindset gaat over het omgaan 
met onbewuste vooroordelen. Het gaat over het accepteren van ieders kwaliteiten boven 
etniciteit en geen talent over het hoofd te zien door de juiste mindset te hebben! Iedereen is 
anders en iedereen mag er zijn. In onze schoolbibliotheek hebben we een aantal mooie 
kinderboeken aangeschaft rondom dit thema, die de kinderen zelf kunnen lezen. 
 

 

 
 



Hapskamp klas 5 

 

 

 



Open les dans 5 & 6 april 
Als afsluiting van ons dansproject sluiten we af met een open les voor de ouders in de grote 
zaal. 
Dinsdag 5 april voor de oudste kleuters:  
14.15-14.45 uur 
Dinsdag 6 april voor de onderbouw: 
11.30-12.00 klas 5 en 6 
12.00-12.30 klas 3 en 4 
12.30-13.00 klas 1 en 2 
 
 
Schoolvoetbal 6 april 
Op woensdag 6 april vanaf 13.30 uur doen klas 5 & 6 mee met het schoolvoetbaltoernooi. 
Drie teams gaan de competitie aan met andere scholen. Twee ouders (vader van Max en 
vader van Elvis)  hebben afgelopen vrijdagen met de kinderen getraind en staan woensdag 
als coach op het veld. Wij zijn blij met deze kundige trainers. Dit jaar hebben we voor de 
teams nieuwe shirts aangeschaft met het logo van de school erop. 
De klassen kunnen supporters gebruiken, dus komt allen naar het sportveld om de teams 
aan te moedigen: Voetbalclub Victoria Boys (Ordenbos), Berghuizerweg 153, Apeldoorn 

 
 
 
 

 
 
               

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtergrond  
  
Palmzondag  
De zondag voor Pasen is het Palmzondag en tijd voor de grote schoonmaak. Alles moet voor 
Pasen op zijn 'paasbest' zijn. Vooral in Rooms-Katholieke streken trokken kinderen op 
Palmzondag met een palmpasenstok in optocht door dorpen en steden. Palm Pasen is ook 
de dag van de intocht in Jeruzalem, zoals het verhaal vertelt. Jezus en zijn discipelen 
worden feestelijk onthaald, maar daarna wordt hij verraden. Deze inhoud is niet geschikt om 
te vieren met kleine kinderen. Voor hen is het meer een vruchtbaarheidsfeest, verbonden 
met de natuur.  
  
De Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis en wordt met een aantal traditionele 
symbolen versierd. Allereerst de groene takjes (meestal buxus). Deze verwijzen naar de 
intocht van Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door 
mensen die hem met palmtakken toezwaaiden. Ronde vormen (kransen), als symbool van 
de kringloop van het jaar en van het leven. Van oudsher zit er zelfs een hoepel om de stok. 
Boven op de stok wordt een haantje van brooddeeg geprikt.   
Het gebruik van het broodhaantje heeft verschillende betekenissen  



• De haan kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht                      
eraan komt.  

• De haantjes op kerktorens draaien met hun snavel tegen de wind in; een vogel met 
durf.   

• Een andere verklaring is dat het haantje verwijst naar Petrus. Voordat de haan 
kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende.   

• Het deeg is daarnaast een teken van leven en kiemkracht   
  

De paastijd  
Op de zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen (op zijn vroegst op 22 
maart).  
  
Kerkelijke oorsprong  
Nadat de Joden circa 400 jaar als slaven in Egypte hadden geleefd, werden ze door God 
bevrijd. Hiervoor zette Hij onder meer allerlei plagen in. Met Pesach herdenkt het Joodse 
volk zijn uittocht uit Egypte onder aanvoering van Mozes. Ter ere hiervan werden vroeger 
lammetjes geslacht en speciale broden gegeten. Jezus, is op deze herdenkingsdag 
(vrijdags) gekruisigd. Op zondag wilde men hem balsemen, maar het graf bleek leeg te zijn: 
Hij was uit de dood opgestaan. Met Pasen herdenken Christenen deze wederopstanding van 
Jezus.  
  
Heidense oorsprong  
Een verklaring is dat Pasen afstamt van een feestdag ter ere van de godin van de dageraad: 
Eostre, of van een lentefeest ter ere van de Teutoonse godin van licht en lente: Eastre. Het 
feest was bedoeld om de demonen van de winter te verjagen. Vaak werden hierbij op 
heuveltoppen paasvuren aangestoken.    
 
Joodse Paasfeest 
In de Joodse cultuur vieren ze Pesach. Pesach valt altijd in de lente. Met het vieren van 
Pesach wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit 
Egypte en daarmee de bevrijding van het joodse volk. In de derde klas wordt het oude 
testament verteld en ook aandacht besteed aan het Joodse Paasfeest. Het christelijke 
Paasfeest is geïnspireerd op het joodse Pesach en het vroegere lentefeest. 
  
Het ei  
Het ei staat symbool voor het nieuwe leven. In het onzichtbare binnenste van het ei ligt de 
kiem verborgen waar uiteindelijk het nieuwe leven door de harde schil heen kan breken. 
Daarom worden met Pasen eieren geschilderd en eieren gezocht.  
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uittocht_uit_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uittocht_uit_Egypte


Palmpasen en Pasen in de klassen 
In de klassen klinken er al verscheidene lente-, palmpaas- en paasliederen. 
Het crepepapier is al gesneden en ligt klaar om de gesnoeide takken ermee 
te gaan versieren. 
Palmzondag is de eerste dag van de stille week. 
Op vrijdag 8 april vieren we op school in de kleuterklassen en in klas 1 t/m 3 het 
palmpaasfeest. Met de versierde stokken gaan we al zingend op pad. 
Bij verschillende mensen zullen we een lentegroet brengen. 
 
Met Pasen vieren we het sterven en de opstanding. Het zoeken en vinden van het frisse 
en nieuwe "leven". We vieren de lente met al het ontluikende groen. 
Op donderdag 14 april vieren we het paasfeest. In elke klas wordt een paasverhaal verteld. 
Deze is afgestemd op de leeftijdsfase van de kinderen van de klas. De kleuters gaan op hun 
eigen plein de verstopte eieren zoeken. De lagere klassen van de onderbouw doen dit in het 
bos. Wie oh wie vindt het gouden ei? 
Tijdens het paasmaal deze dag smullen alle klassen aan de feestelijk gedekte tafels van de 
eigen gezaaide sterrenkers, gevonden eieren en gebakken paasbrood. Mmmmmmm 
 
 
Lentemarkt klas 6 op het grote plein 

Woensdag 13 april verkopen leerlingen van klas 6 eigengemaakte spulletjes en boeken. 

Daarnaast is er gelegenheid om tegen een kleine vergoeding iets lekkers te eten en te 

drinken. Alle opbrengst is voor het eindkamp van klas 6. Iedereen is welkom op het grote 

plein vanaf 13.00 uur. 

 
Klas 2 

 

 



 
Eindtoets klas 6  

Op woensdag 20 en donderdag 21 april is de landelijke eindtoets 

voor klas 6. Ook de kinderen van de Vijfster doen hier aan mee. Wij 

wensen hen heel veel succes. 

 
 
 
 
 
 

Vrijdag 22 april Koningsspelen 
Op de laatste vrijdag voor de meivakantie hebben we 
de Koningsspelen. Traditiegetrouw is er een 
sponsorloop en een vossenjacht. Nadere informatie 
over deze dag volgt. Omdat de gymleerkracht 
betrokken is bij de organisatie van deze dag, werkt zij 
voor een keer op vrijdag. Daarom is er geen gym op 
donderdag 21 april.         

 
 
 
 
 
Berichtje van de muziekdocent 
Beste ouders, 
Steeds meer ouders vragen mij naar bladmuziek van de liederen die we tijdens de muziekles 
en koorzang zingen. Daarom heb ik twee bundels gemaakt met alle muziek die ik dit 
schooljaar met de kinderen zing. Na de zomervakantie volgt een vernieuwde versie van de 
bundels. Mail mij gerust als je een vraag hebt of iets anders, 
t.deleeuw@vrijeschoolapeldoorn.nl 
Sinds een aantal weken zijn de koorrepetities weer begonnen voor klas 4, 5 en 6. Het is een 
fijn moment waarop we samen meerstemmige liederen en canons zingen en waarbij de 
stemming soms uitbundig is en dan weer verstillend. Graag nodigen wij alle ouders uit voor 
een open repetitie zodat jullie kunnen ervaren hoe het is. De open repetitie zal zijn op 
woensdag 13 april om 08.35 uur. Wij zien er naar uit! 
Hartelijke groet, 
Meester Teun 

 Nieuwe prikborden bij de kleuters 

mailto:t.deleeuw@vrijeschoolapeldoorn.nl


 
 
 
 

 

  
Klas 3 Engelse les 

 
 
 
 



Herhaald Bericht - Avond wandelvierdaagse in Ugchelen – Herhaald Bericht 
Doet jouw kind ook weer mee? 
Tijdens deze speciale wandelvierdaagse zal het 75 jarig bestaan worden gevierd.  
Een extra feestelijke editie dus.  
De avondvierdaagse wordt gehouden op 17, 18, 19 en 20 mei 2022 in Ugchelen. 
 
Afstanden zijn 2,5 km (erg leuk voor de oudste kleuters + 1e klas!), 5 km, 7,5 km of 10 km. 
De gezamenlijke start als school is om 18:00 uur voor de 7,5 en 10 km en om 18:30 uur voor 
de 2,5 en 5 km.  
 
De kosten voor meedoen zijn € 6,-- per kind (inclusief medaille). 
Meelopen als begeleider kost € 1,-- extra: vooraf aangeven of je meeloopt.  
Betalen via digitale overboeking (tikkie, of via bank) na aanmelding. 
   
Vanuit school wordt dit gecoördineerd door Suzan Biezeman (moeder Eva klas 5).  
Wil je meedoen met dit sportieve en gezellige evenement?  
Stuur dan een mail naar: vlindersindelucht@gmail.com met de volgende gegevens: 
  
- Naam kind; 
- Klas; 
- Hoeveelste keer meedoen; 
- Afstand: 2,5 / 5 / 7,5 / 10 km 
- Mobiel nr. van 1 ouder. 
  
Hulpouders zijn van harte welkom! Een en ander in de voorbereiding, maar vooral ook 
tijdens de dagen zelf: 
- Limonade ouders (voor een gezellige tussenstop onderweg) 
- Medaille ouders (uitreiken medaille tijdens de laatste dag) 
- Etc 
 
Wil je helpen met organiseren?  
Heel fijn maar vooral ook leuk om het samen te doen!  
Laat het weten in de mail (of app: 06 441 535 17). 
Sportieve groet, Suzan Biezeman. 
 
 
 
In de bijlagen: 

• Muziekbundels 
 

 
 

 

Wij wensen jullie een fijn weekend toe! 
Hartelijke groeten, 
Team de Vijfster. 

 
 
 
 

mailto:vlindersindelucht@gmail.com


Klas 1 

  


