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Maandag 23 mei 2022 – 19.30 uur Ouderavond klas 4
Donderdag 26 mei 2022 – Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Vrijdag 27 mei 2022 – Dag na Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Maandag 30 mei 2022 – 19.30 uur Ouderavond klas 1 + 2
Maandag 30 mei – Donderdag 02 juni 2022 – Klas 5 Entreetoets
Woensdag 01 juni 2022 – 09.00 uur Klassenouder-overleg
– 12.15 uur Kooruitvoering Klas 4 + 5 + 6
Donderdag 02 juni 2022 – 19.30 uur Ouderavond klas 3
Vrijdag 03 juni 2022 – Pinksterviering
Maandag 06 juni 2022 – 2de Pinksterdag
Vrijdag 10 juni 2022 – Schoolfotograaf
Maandag 13 – Donderdag 16 juni 2022 – Klas 6 Kamp
Maandag 20 juni 2022 – Oudergesprekken, alle kinderen 13.00 uur vrij

Welkom
In Kleuterklas A verwelkomen we Isalot . In Kleuterklas B verwelkomen we Vinsen en Floor.
In Kleuterklas C verwelkomen we Emily Jane. In klas 2 verwelkomen we Shaelyn. In klas 4
verwelkomen we Thyrsa. We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school toe.

Beste ouder(s), verzorger(s),
Door het mooie warme weer groeit en bloeit onze schooltuin prachtig. Onder het raam van
kleuterklas C op het grote plein is onlangs een vijver aangelegd en zwemmen de kikkervisjes
rond. Op dit moment zijn de voorbereiding aan de gang voor ons Pinksterfeest. In de
kleuterklassen maken ze kleurige kransen voor op het hoofd en armbandjes met klinkende
bellen. In de onderbouw studeren de klassen o.l.v. meester Teun dansen in voor rond de
Meiboom. Het groene schoolplein initiatief vraag ouders om na de zomer deel te gaan
nemen aan de tuingroep. Kortom, het schoolbericht is weer goed gevuld.
Veel leesplezier!
Esther Kasbergen

Oprichting Speelplein- tuingroep De Vijfster
Zoals het er nu naar uit ziet begint het hoveniers bedrijf "De Tuinen van Geerdink" in
september met de werkzaamheden.
Zij kunnen dit niet alleen en daarom zoeken we hulp van vrijwilligers.
Ouders, opa's en oma's, vrienden van en of buren, etc.
Ook organiseren we drie dagen per jaar plein en tuinwerkzaamheden samen met de
kinderen. Doet u mee?
Opgeven bij Brian (concierge@vrijeschoolapeldoorn.nl)

De Vijfster Vijver
Afgelopen periode hebben kinderen uit de balansgroep de Vijfster Vijver met elkaar
ontworpen en ook levensgroot gemaakt. Het resultaat kunt u op het grote plein rechts onder
het raam van kleuterklas C bewonderen.

Leerlingenraad De Vijfster
Op 20 april was de eerste leerlingenraad een feit. De laatste keer dat leerlingen deelnamen
is bijna drie jaar geleden.
Afgevaardigden uit klas 4, 5 & 6 zijn bij de directeur aan tafel gekomen om over schoolse
zaken te spreken. We hebben gekeken naar de naam, naar de deelname en hoe vaak de
leerlingenraad per jaar bij elkaar moet komen. Minstens een keer per maand is het advies
van de leerlingen.
Wat is het leuk met leerlingen te spreken.
Na de meivakantie gaan de afgevaardigden naar klas 2 en 3 om over de leerlingenraad te
vertellen en ook om te polsen of ook niet uit deze klassen leerlingen kunnen deelnemen.
We hebben allerlei ideeën en thema’s uitgewisseld
en een aantal dingen voor komende periode op de
agenda gezet.
De naam Leerlingtafel willen ze aanpassen naar
Leerlingenraad De Vijfster. Ook kiezen ze ervoor
om halverwege het jaar de groep te wisselen. Ook
leerkrachten trakteren in andere klassen willen ze
graag weer mogelijk maken. Volgende
leerlingenraad is dinsdag 21 juni 2022

Kooruitvoering uitnodiging

Beste ouders,
Heel graag nodigen wij iedereen uit voor de kooruitvoering van klas 4, 5 en 6.
Het afgelopen jaar leerden de kinderen verstillende en swingende canons en meerstemmige
muziek uit verschillende culturen. Wij werkten aan stemvorming en aan het luisteren naar
elkaar terwijl je je eigen stem zingt. Komt allen op 1 juni om 12.15uur naar de zaal om te
horen wat er zingt!
Vrolijke groet van Meester Teun

Enquête getuigschriften
Ik wil alle ouders hartelijk danken voor het invullen van de enquête. Wij zijn blij met alle input.
Ergens in de komende periode kan ik de uitkomsten met jullie delen.

Achtergrond Pinksteren
Pinksteren valt tussen Pasen en Sint Jan en gezamenlijk
met deze feesten en met Hemelvaart vormen zij een
eenheid. Deze vier feesten zijn via de weg van de natuur
goed te begrijpen en te vieren met kinderen. Met Pasen
ontspringt nieuw leven uit een schijnbaar dode natuur.
Met Hemelvaart richt de natuur zich op, ontsluiten
knoppen zich en komen er bloemen. Met Pinksteren vindt
de vruchtzetting plaats en het leven kan dus weer
voortgang vinden en we weten en zien dat volgend jaar
alles weer opnieuw zal komen. Met het Sintjansfeest
richten we ons naar buiten en genieten we van de natuur
die op zijn hoogtepunt is, net als de zon.
Op het Pinksterfeest staan de bruid en bruidegom als
beeld voor de natuur die zich ook als prachtige bruid, met
alle bloemen die volop bloeien, tooit, opdat het leven zich
voort zal zetten/voort zal planten. Anders gezegd; het
bruidspaar is een symbool van de nieuwe groei- en
bloeikracht in de natuur. Het bruidspaar is daarnaast ook
een beeld van het huwelijk tussen aarde (de natuur, zoals hierboven beschreven), en de
hemel (het neerdalen van de geest uit de Christelijke traditie, dat hieronder beschreven is).
Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord pentecostes, dat “de vijftigste” (dag na
Pasen) betekent. Gekeken naar de Christelijke achtergrond van dit feest, kwamen de
leerlingen op deze dag allen bijeen, zoals beschreven wordt in de Handelingen der
Apostelen. In hun gemeenschappelijke gedachten, gevoelens en religieuze oefeningen
werden zij begiftigd met de heilige Geest. De 12 Apostelen werden verlicht door het inzicht
dat Christus niet was weggegaan, maar bij ons is en dat ze met hem verbonden bleven. Met
deze door de heilige Geest geïnspireerde ervaring konden zij verkondigend naar de mensen
gaan en in hen soortgelijke belevenissen opwekken.
De Zevensprong. Ook hier zit een rijke symboliek achter; het getal 7 komt overal om ons
heen in het jaar en in de tijd terug. Zo kennen we bijvoorbeeld de zeven dagen van de week
en de zevenjaarscycli in het mensenleven. Het getal zeven staat voor voleindiging en in de
symboliek van Pinksteren dus voor de voleindiging van het nieuwe leven.
De Luilakbollen horen bij het feest van Luilak op de zaterdag voor Pinksteren. De herkomst
van het feest kent verschillende interpretaties, maar waarschijnlijk komt het voort uit de
traditie dat de langslaper uit het gezin de rest moest trakteren op luilakbollen.

Zo vieren we het Pinksterfeest
De klassenleerkrachten verzorgen in hun eigen klas het Pinksterfeest.
Om 11.15 uur verzamelen alle kleuterouders zich op ’t veld om te dansen en zingen.
Om 12:00 uur verzamelen alle klassen inclusief de kleuterklassen zich op het grote plein om
te dansen om de Meiboom. Ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 10 juni komt de schoolfotograaf op school. Naast de portretfoto’s en klassenfoto
mogen broertjes en zusjes die op de Vijfster zitten dit jaar weer samen op de foto. Dit
fotomoment valt gewoon onder schooltijd, ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn.

Sponsorloop en het goede doel
Op dinsdag 21 juni komt Louise Kelder om 11.00 uur klas 1 t/m 6 iets vertellen over het
goede doel ‘Hulp aan Oekraïne’. Klas 6 overhandigt dan een cheque met het bedrag dat is
opgehaald door de kinderen. Daarnaast overhandigt klas 6 een cheque aan de Groen
Speelplein Groep. Hoeveel het bedrag uiteindelijk is geworden weten we nog niet. Het geld
wordt nog geteld. We houden u en de kinderen op de hoogte.

Ouderbieb

Ken jij de ouderbieb al? In de kleuterhal vind je de ouderbieb. Naast dat je hier gratis boeken
kunt lenen, hebben we ook klein vrijeschoolmateriaal zoals in de klassen wordt gebruikt.
Op dit moment zijn wij op vrijdagochtend rond 8.30 geopend. We hebben bijvoorbeeld
breivorken en wol, sprookjeswol, bijenwas om te knutselen en bijenwas om kaarsen te rollen,
ansichtkaarten, kaartenhouders en zijdevloei om transparanten te maken.
Mocht het je leuk lijken om te helpen, laat ons dat gerust weten. Mocht je op een ander
moment willen kijken, dan kunnen we samen een afspraak maken.
Inge Bleumink (Rosa klas 4 en Sofie klas 3) en Annette de Graaf (Pepijn klas 5)

3D Street Art Klas 6

Administratie
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.
Bij voorkeur broertjes en zusjes aanmelden per
mail: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl met vermelding van de naam en de
geboortedatum van het kind.
Dan is uw zoon of dochter aangemeld als toekomstige leerling maar nog niet ingeschreven.
Een inschrijfformulier invullen kan vanaf 2 jaar en zijn af te halen bij de administratie.

Aankondiging toneelstuk De gebroeders Leeuwenhart

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

