
 
 
Schoolbericht nr. 01 - Jaargang 45, 9 september 2022  

 AGENDA  

• Dinsdag 13 september 2022 – 19.30uur Ouderavond Kleuters 

• Donderdag 22 september 2022 – Alle leerlingen 13.00uur uit 

• Donderdag 29 september 2022  – Michaël 
 

 
Welkom 
In Kleuterklas A verwelkomen we Yente, Rune en Hugo. In Kleuterklas C verwelkomen we 
Stijn. In Klas 2 verwelkomen we Isaak. In Klas 3 verwelkomen we Ryder. In Klas 4 
verwelkomen we Eva. In Klas 5 verwelkomen we Mailey. 
We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school toe. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
In de eerste drie warme weken van het nieuwe schooljaar hebben alle klassen gewerkt aan 
groepsvorming, goede gewoontes, het maken van klassenafspraken en het eigen maken van 
de nieuwe omgeving. De leerkrachten van de Vijfster gebruiken vanuit de Regenboogtraining 
allerlei spelletjes, energizers, liedjes en kunstzinnige opdrachten om de groepsvorming te 
versterken. 
Investeren in al deze elementen zorgt er voor dat je je als kind veilig gaat voelen. Je weet in 
de klas weer waar alles te vinden is, waar je je eigen spullen laat, hoe je met elkaar omgaat 
en wat er van jou al leerling wordt verwacht. We noemen deze periode ‘De Gouden Weken’. 
De Gouden Weken worden ingezet om het goud (jullie kinderen) dat de leerkracht in handen 
heeft, de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen, te smeden en te kneden voor een 
fijne sfeer in de groep. Dit zorgt voor een stevig fundament, een heel schooljaar lang. We zijn 
fijn gestart en zo gaan we ook nog een aantal weken door. 
Met vriendelijke groet, 
Esther Kasbergen 



Regenboog op de Vijfster 
Zoals al eerder aangekondigd staat de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen dit 
schooljaar centraal. Om  de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen en ook groepen te 
ondersteunen gebruiken we de Regenboog. Als 
team worden we dit jaar getraind om de regenboog 
in te zetten. Het team heeft in de 
voorbereidingsweek voor dit nieuwe schooljaar de 
eerste trainingsdag gehad o.l.v. Lisette Stoop. Zij 
verzorgt Lisette Stoop op woensdagavond 2 
november 19.30 een algemene ouderavond op 
school over de Regenboog. Ze de datum vast in de 
agenda, want het wordt een leuke interactieve en 
ook inhoudelijke avond. 
 
 
 
 
 
  

Doorgeven en/of inschrijven broertjes en zusjes 

Het is belangrijk dat alle broertjes en zusjes die nog niet op school zitten en ook nog niet zijn 

ingeschreven, bekend zijn bij de administratie; administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl 

Angelique Broens zet deze leerlingen vast op de lijst als toekomstige leerling, zodat er 

overzicht is hoeveel kinderen al gaan komen en hoeveel ruimte er nog is voor kinderen die 

nog niet op de Vijfster zitten. Vanaf twee jaar mogen broertjes / zusjes ingeschreven worden. 

 

Afspraken rondom ouderavonden 

Door de pandemie hebben we regelmatig te maken gehad met online bijeenkomsten en 

ouderavonden. Nu er geen sprake meer is van een pandemie ontstond de vraag of we toch 

ouderavonden online zouden kunnen aanbieden. 

Met het team en met de MR is deze vraag besproken en hebben het volgende besproken: 

✓ De klassenouderavonden worden niet online aangeboden, ook niet voor een 

enkeling. Op de Vijfster vinden we het belangrijk elkaar met enige regelmaat te 

ontmoeten, te verbinden, de interactie met elkaar, elkaar beter leren kennen, het 

even in de klas van je kind zijn, de sfeer proeven en het werk van je kind bekijken. 

✓ De algemene ouderavonden bieden we wel live en online aan, mits het onderwerp 

daar geschikt voor is. 

 

 

De ouderbijdrage 
Afgelopen weken hebben de MR-leden informatie gegeven tijdens de ouderavond over de 
ouderbijdrage. Komende week ontvangt u van Athena een bericht over de ouderbijdrage en 
het factuursysteem Wis-Collect. Via Wis-Collect is het mogelijk de ouderbijdrage te betalen. 
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Karin van Veen: 
ouderbijdrage@vsathena.nl  
 

 

 

mailto:administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl


 

 
Verkeer rondom de school 

Zoals jullie hebben gezien zijn de verkeersborden er weer en lopen er verkeersouders met 

een geel hesje rond om de veiligheid tijdens het wegbrengen in de ochtend te vergroten. 

Vanaf 8.15-8.45 uur is de Texandrilaan éénrichtingsverkeer. We hebben besloten het 

rijdende bord alleen in de ochtend neer te zetten. Toch geldt ook het eenrichtingsbeleid bij 

het ophalen rond 13.00 uur en rond 14.45 uur.  

 

Koorbundel  
Beste ouders, 

In de bijlage de koorbundel voor schooljaar 2022-2023 voor de Vijfster. 
Vrolijke groet van Meester Teun 
 

 

Oproep Toneelgroep Driekoningenspel 
Mijn naam is Janneke en ik doe een oproep namens de ouder toneelgroep.  
Dit jaar willen we de kinderen weer een mooie herinnering meegeven, een mooi cadeau 
geven door het opvoeren van het Driekoningenspel. Een herinnering voor later.  
Hiervoor zijn we opzoek naar de nodige spelers, er zijn nog genoeg kleinere en grote rollen 
te verdelen.  
Ervaring is niet nodig en het is vooral ook gezellig met elkaar te werken aan een mooie 
opvoering waarin de drie Koningen opzoek gaan naar kindje Jezus, daarbij koning Herodes 
bezoeken en Herodes zich bedreigd voelt. In het stuk komt ook humor voor.   
Voor vragen mail, app of spreek me op het schoolplein aan:  
jannekepr@hotmail.com of 06 12 14 64 77  

mailto:jannekepr@hotmail.com


Ouderbieb 
Op woensdagochtend 21 september organiseren wij een ochtend waar we voor het 
eerstkomende jaarfeest, Michael, wat willen gaan maken. Op deze ochtend kun je van lapjes 
vilt een draak maken (onkostenbijdrage € 4,-). De inloop is vanaf 8.30 uur in het 
handenarbeidlokaal (richting de grote zaal, schuin tegenover de tweede deur naar het 
achterplein). Mocht je liever een transparant maken voor Michael, laat dat dan even weten 
zodat we daar materiaal voor kunnen meenemen. 
 

 
Op vrijdagen van ongeveer 8.30-9.00 uur is de ouderbibliotheek in de kleuterhal geopend. Je 
kunt hier gratis boeken voor ouder en kind lenen, maar ook klein vrijeschoolmateriaal 
aanschaffen. We verkopen onder andere bijenwasblokjes, kleurpotloden, vloeipapier, lapjes 
vilt, sprookjeswol Michaelposters en ansichtkaarten. Kom gerust na het wegbrengen van je 
kind even binnenlopen.  
 
Mocht je willen helpen met het uitlenen van boeken en verkopen van de spullen van de 
ouderbieb, dan horen we graag van je. 
Met vriendelijke groet, 
Inge en Annette 
Ouderbiebdevijfster@gmail.com  
 

Michaëlstijd 

De Michaëlstijd breekt aan. 

Het begin van de herfst wordt gemarkeerd door het feest van Michaël en het feest van het 

oogsten. In deze tijd worden de appels en peren geplukt, de granen en de groenten van het 

land gehaald. De herfst is begonnen, het wordt kouder, er is mist, bewolking, wind en regen. 

De natuur trekt zich terug. 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. Michaël helpt daarbij 

en schenkt ons de kracht en de moed. De kleuterklassen vieren het feest van de oogst de 

onderbouw viert naast het oogsten ook het feest van de moed.  
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Op donderdag 29 september vieren we met de hele school het Michaelsfeest in het 

Ordenbos.  

✓ De kinderen worden even voor half 9 in het Ordenbos gebracht en zoeken hun 

leerkracht op  

✓ Ouders zijn van harte uitgenodigd om bij het feest aanwezig te zijn.  

✓ We starten gezamenlijk om half 9 met zingen.  

✓ Na het zingen gaan de kleuterklassen op pad en hebben een eigen programma.  

✓ De onderbouw blijft op dezelfde plek en heeft daar het programma 

✓ Na ongeveer een uur lopen alle klassen terug naar school 

✓ In de middag 13.15-14.45 werkt de onderbouw in de tuinen rondom de school en 

vegen het plein. Ook hier zijn ouders uitgenodigd om mee te helpen. Bezems en 

kruiwagens met naam erop mogen voor deze dag meegenomen. 

 

 

Route vanaf school naar het 

Ordenbos: 

Richting de atletiekbaan. Het bos in 

bij de slagboom (gele markering op 

kaartje). Pad volgen naar de 

openplek rechts van het pad.  

 

Bij harde regen gaat het feest in 

het bos niet door. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Klas 1 leert lezen. Wat kennen ze al veel letters. 
 

  
 
 
Klas 5 heeft een periode over de Rijn en hebben en flapbook gemaakt. 
 

  

Hartelijke groeten, Team de Vijfster. 

 



 
 

Vacature invalkracht / pedagogisch medewerker KDV/BSO  

Voor ons kinderdagverblijf en BSO in Apeldoorn is Christoforus Kinderopvang op zoek naar 

een invalkracht.  

  

De organisatie  

Christoforus Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie die op verschillende locaties in 

Nederland kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang verzorgt. Wij bieden 

opvang in huislijke sfeer en daarbij is de antroposofische visie ons uitgangspunt.   

In Apeldoorn is Christoforus Kinderopvang actief met een kinderdagverblijf, peutergroep voor 

peuters van 2½ – 4 jaar en een BSO in het pand van Vrije School De Vijfster.  

   

De functie  

Zowel op het kinderdagverblijf, de peutergroep als de BSO nemen buitenspel, natuurbeleving 

en meegaan met de seizoenen (en daarmee verbonden de jaarfeesten) een belangrijke rol 

in. Er is een bewust ritme in de dag met afwisseling tussen rust en activiteit waarbij veel 

ruimte is voor het vrije spel. Daarnaast krijgen de kinderen biologische voeding en wordt er 

gebruik gemaakt van natuurlijk (spel)materiaal.  

Op de BSO worden activiteiten aangeboden maar wordt er vooral genoten van het 

nabijgelegen bos. Jij zorgt hierbij voor een veilige en liefdevolle omgeving waarin ieder kind 

de ruimte krijgt zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.  

Het gaat hierbij om een oproepcontract.  

  

De persoon  

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker die affiniteit heeft met de 

antroposofische pedagogische benadering van kinderen van 0 – 13 jaar.   

Functie-eisen:   

- Diploma voldoet aan de diplomacheck: Diplomacheck | Kinderopvang werkt!                                     
(kinderopvangwerkt.nl);  

- Zelfstandig en autonoom kunnen werken;  

- Woonachtig in Apeldoorn of binnen 10km van die plaats;  

- Ervaring in het werken met kinderen en kennis van de antroposofische visie 

zijn een pre.  

  

Wij bieden:  

- Salaris conform CAO Kinderopvang;  

- Adequate reiskostenvergoeding;  

- Uitgebreide mogelijkheden tot verdieping op antroposofisch-pedagogisch 

gebied; - Pedagogische coaching.  

  

Contact  

Ben jij enthousiast geworden en herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Stuur dan je CV 

en een motivatiebrief naar Anja Olde Reuver of Briel: 

apeldoorn@christoforuskinderopvang.nl.   

 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang


 

 

STEF & LOTJE GAAN NAAR DE EERSTE KLAS 

Stef en Lotje ontmoeten de nieuwe meester in de kleuterklas van juf Helene en beginnen na de 

zomervakantie aan een nieuw avontuur. 

Rekenen, lezen, schrijven en heemkunde. Wat leren ze veel! 

Dit boek is gevuld met herkenbare beelden die passend zijn bij de overgang naar de eerste klas. 

Zowel als voorbereiding op deze bijzondere stap na de kleuterperiode, als een feest vol 

herkenning voor kinderen die al in de eerste klas zitten. 

Het boek is te bestellen via 

https://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/?q=stef 

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de schrijfster (Tessie Strijdonk) 

via T.Strijdonk@icloud.com of met de illustrator (Heidi Hillebrand) via fijnkonijn@hotmail.com 

 
 
 
 

https://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/?q=stef


 

                                     Modules 2022 -2023  

                                          www.pedagogievoorhetjongekind.nl/modules/  
  
De cursus pedagogie voor het jong kind organiseert voor het volgend cursusseizoen 

een rijk aanbod van modules voor ieder die werkt en leeft met het jonge kind van 0-7 

jaar en voor pedagogisch medewerkers van 4-12 jaar. De modules zijn afzonderlijk te 

volgen.   

In deze modules worden lessen met pedagogisch en theoretische inhoud 

gecombineerd met kunstzinnige lessen.  

Voor de toelichting van de modules zie de website.  

• Jaarfeestencyclus, inhoud zie pagina 

Jaarfeestencyclus  

9 sept, 7 okt. 25 nov. 2022,  13 jan., 17 feb., 12 mei, 9 juni 2023. Als je later instapt wordt 

de cyclus het volgend cursusjaar vervolgd.  

• Module 1 Pedagogie, leeftijdsfasen, mensbeeld en 

grondhouding 16, 23, 30 sept 2022  

• Module 2 De eerste drie jaar  

14 okt., 4, 11, 18 nov. 2022  

• Module 3  Voeding, verzorging en wiegepopje 

maken 20, 27 jan., 3 feb. 2023  

• Module 4 Kindertekeningen, peuter- en 

kleuterpedagogie en zingen 10, 17, 24 maart 2023  

• Module 5  Verhalen, tafelspelen en sprookjes  

31 mrt, 14, 21, 28 april 2023  

• Module 6 Zintuigen beleven  

16, 23, 30 sep. 7 okt.  2022  

• Module 7 Temperamenten, voeding en euritmie  

 20, 27 jan, 3 feb 2023  

• Module 8 Versjes, liedjes, kring – en gebarenspelen 

16, 23, 30 sept. 2022  

• Module 9 BSO, verhalen en activiteiten 4-12 jaar   

31 mrt, 1, 8, 22 april 2023  
• Module 10 De werking van de planeten bij het 

werken met kinderen en in ons leven  

20, 27 januari, 3, 10 februari 2023  

 

https://pedagogievoorhetjongekind.nl/jaarfeesten/
https://pedagogievoorhetjongekind.nl/jaarfeesten/


Daarnaast zijn er verdiepingsmodules. Hierbij wordt  basiskennis van en ervaring in de 

antroposofische menskunde verondersteld.  Dit wordt gegeven in basismodule 1  
• Verdiepingsmodule 1 Constitutietypen, 

transparanten   

14 okt, 4, 18, 25 nov 2022  

• Verdiepingsmodule 2 Natuurwezens en 

mensheidsontwikkeling 17 feb. 10, 17, 24 mrt 2023  

        Plaats:  Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist      

        Kosten: Een module van 3 lesdagen is € 195,-  

        Een module van 4 lesdagen is € 250,-  

        10 % reductie bij inschrijving van meerdere modules tegelijk   
  

                    www.pedagogievoorhetjongekind.nl/modules/  
 
 
 
 


