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 AGENDA  

• Maandag 28 november 2022  – 1ste Advent 

• Maandag 5 december 2022 – 2de Advent – Sinterklaas –  
                                                Alle leerlingen om 13.00uur vrij 

• Maandag 12 december 2022 – 3de Advent – MR 19.30uur 

• Woensdag 14 december 2022 – Ouder knutselochtend 08.30uur 

• Maandag 19 december 2022 – 4de Advent 
Donderdag 22 december 2022 – Alle leerlingen om 13.00uur vrij – 
                                                     Kerstspel 17.00uur 

• Vrijdag 23 december 2022 – Kerst in de klas 
 
 
 
Welkom 
In Kleuterklas A verwelkomen we Amira. In Kleuterklas B verwelkomen we Yara en Otis. In 
Kleuterklas C verwelkomen we Joshua. In klas 5 verwelkomen we Silvy. We wensen jullie 
een leuke tijd bij ons op school toe. 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Wat hebben vorige week een prachtig Sint Maartensfeest met elkaar 
gevierd. Het begon die ochtend al in de klas met het uithollen van de 
knollen en pompoenen waarbij de hogere klassen klas 1 en 2 hebben 
geholpen. Klas 3 maakte na het uithollen een heerlijke soep. 
Aan het einde van de middag zorgde klas 4 voor koffie en thee, klas 5 
verzorgde de looproute met een rijke familie, een boer, notenmannetjes 
en nog veel meer. Klas 6 sloot het feest af met het fakkels en 
schimmenspel.  
De komende weken staan in het teken van Sinterklaas en advent. In dit 
schoolbericht   
Esther Kasbergen. 

 
 
 
 
 
 



Advent 
Advent is de periode in afwachting van het kerstfeest. De eerste advent valt altijd voor het 
Sinterklaasfeest. In de drukke spannende tijd even een moment van rust.  
Het zonlicht verdwijnt steeds meer, maar met het licht van kaarsen houden we de 
herinnering aan het zonlicht levend. Het begint met ruimte maken. Alle schatten van de 
herfst worden opgeruimd, de kleuren rood, goud en bruin maken plaats voor blauw.  
 
In de kleuterklas begint advent met een bijzonder ochtendopening. De klas is de eerste 
adventsmaandag alleen verlicht met kleine lichtjes. De kinderen lopen al zingend achter de 
leerkracht aan. De stoeltjes staan in een wijde boog en in het midden van de klas ligt een 
spiraal met in het midden een grote kaars. De leerkracht bewandelt als eerste het weggetje 
naar de kaars in het midden, steekt het kaarsje in de appel aan en geeft het een plekje in de 
spiraal. De kinderen volgen één voor één dit voorbeeld, begeleid door de zang van de hele 
groep. Deze eerste advent is een rustige viering die vaak veel indruk maakt op de kinderen. 
 
De onderbouw (klas 1 t/m 6) komt samen in de grote zaal waar de eerste kaars wordt 
aangestoken, een verhaal verteld en met elkaar gezongen wordt. Naarmate de kerst nadert 
zal er iedere week een extra lichtje volgen tot alle vier de kaarsen branden. 
 

 
 
De week van mediawijsheid op de Vijfster 21 t/m 25 november 2022 
De komende jaren gaat ieder jaar één domein van Digitale Geletterdheid centraal staan op 
de Vijfster. Dit om de onderdelen en de aanbodsdoelen bij alle klassen, schoolbreed onder 
de aandacht te brengen. De basisvaardigheden om digitaal geletterd de samenleving in te 
stappen starten niet vanaf de hogere klassen, maar die begínt al bij de kleuters! Door hier 
samen een week bij stil te staan, vergroten we ieders bewustzijn ten opzichte van deze 21-
eeuwse vaardigheden en breiden we onze eigen kennis uit. Dit schooljaar staat 
‘mediawijsheid’ centraal.  
 
Waarom doen we wat we doen?  
In deze tijd is kunnen lezen en schrijven (geletterd zijn in 
traditionele zin) niet langer genoeg, onze maatschappij vraagt 
ook om digitale geletterdheid. Iedereen zal het erover eens zijn 
dat leerlingen niet alleen ‘gewoon’ moeten leren lezen en 
schrijven. Ze moeten ook leren goed (dat wil zeggen: veilig, 
effectief, kritisch en bewust) gebruik te maken van de digitale 
toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn. En ze moeten 
zich voorbereiden op de digitale toekomst: op school, bij een 
vervolgopleiding, op het werk, als consument, als burger ten 
opzichte van de overheid en als burgers onder elkaar.1 
 
Wij op de Vijfster, willen de kinderen leren de media en 
technologie bewust in te zetten als gereedschap en instrument 
voor hun eigen ontwikkeling, bewustzijn en sociaal gedrag in 
samenhang met de omgeving en passend bij de leeftijdsfase. 
Zodat onze leerlingen zich ook in de digitale wereld aardig, waardig en vaardig kunnen bewegen en 
ontwikkelen. Wij zien het als een belangrijke taak om bij kinderen een fundament te creëren voor een 
bewuste, menselijke omgang met ICT en media. Wij voeden kinderen op, zodat zij hun eigen toekomst 
kunnen vormgeven. Daarbij willen wij dat zij een breed en aan de tijd aangepast aanbod krijgen op het 
gebied van creatief zijn met, baas zijn over, veilig omgaan met, sociaal zijn binnen en vaardig omgaan 
met ICT .2 

 
 

 
1 Bron: www.kennisnet.nl/handboekdigitalegeletterdheid  
2 Bron: ICT beleidsplan de Vijfster  

http://www.kennisnet.nl/handboekdigitalegeletterdheid


 
 
PIANORECITAL  
Wanneer: Vrijdag 2 december 20.00 uur 
Waar: Grote zaal – De Vijfster 
 
Op vrijdagavond 2 december zal pianist Michiel Hinnen (vader van Storm, klas 4) een 
pianorecital geven op De Vijfster. Op het programma staan onder andere werken van 
Debussy, Chopin en Liszt. 
 
Vanaf 19.30 is de hoofdingang van de school geopend. Het programma bevat een pauze en 
zal rond 22.00 afgelopen zijn. Het concert is vrij toegankelijk voor een ieder die het leuk vindt 
om te komen. In de zaal staat een doos waar eventueel een vrijwillige financiële bijdrage in 
kan worden gedaan. 
 
Tijdens het concert zal Michiel niet alleen spelen maar ook af en toe iets vertellen over de 
achtergrond van de muziek die hij speelt. Wij hopen natuurlijk op zo veel mogelijk publiek 
dus neem vooral ook familie, buren, vrienden mee! 
 
 

 
 
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 na Chr. 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 wij het Sinterklaasfeest dit jaar op de Vijfster 
In de week voor het Sinterklaasfeest, mogen de kinderen op school hun schoen zetten. 

• Op maandag 5 december worden de kinderen op de normale tijd op school verwacht.  

• De kinderen zoeken op het plein hun leerkracht op. 

• Ook de kleuters verzamelen zich bij hun leerkrachten op het grote plein.  

• Ouders stellen zich achter de kinderen op 

• Vol verwachting, onder begeleiding van de muziekgroep, zingen we met elkaar 

Sinterklaasliedjes. 

Als Sinterklaas met zijn Pieten bij onze school arriveert zingen we hem toe en wordt hij 
welkom geheten. Daarna gaat iedereen naar binnen en keren ouders huiswaarts. 
 
Het programma in de school: 

• De kinderen van klas 1 t/m 5 kijken in de grote zaal naar het Sint Nicolaasspel en 

gaan daarna naar de eigen klas. 

• Sinterklaas komt bij de kleuters in de hal een mooi verhaal vertellen.  

• Hij brengt daarna een bezoek aan de andere klassen en in de lagere klassen komt hij 

samen met zijn Pieten cadeaus langsbrengen voor de kinderen.  

• In de hogere klassen wordt het feest met surprises voor elkaar gevierd.  

• Om 13:00 uur sluiten we de Sinterklaasdag af en gaan de kinderen naar huis. Let op 

het is maandag en een korte dag.  Er is géén gym deze dag.  

• Dinsdag is een gewone lesdag. 

  



   
 
 
Ouderbieb / knutselochtend 
Op woensdagochtend 14 december organiseren wij een knutselochtend voor kerst. 
We maken een guirlande van vilten kerstfiguurtjes, versierd met gouddraad. 
Kosten zijn € 5,- voor het materiaal, mag contant of overgemaakt worden. 
Leuk als je erbij bent! We starten om 08.30 / 08.45 uur in het handenarbeidlokaal. 
 
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. 
Groetjes, 
Inge en Annette 
Ouderbiebdevijfster@gmail.com  
 

 

 

mailto:Ouderbiebdevijfster@gmail.com


Renovatie van het schoolplein 

 

 
 
Het achterplein wordt steeds mooier. Dagelijks wordt er door De Tuinen van 
Geerdink gewerkt en helpen ouders en soms ook de leerlingen even mee. Een 
prachtig proces met een geweldig resultaat. De leerlingenraad is met mij aan het 
onderhandelen over meer buitenspeelmomenten op het achterplein. 

 



Lezingen antroposofie in Harderwijk. 
Beste ouders en belangstellenden,  
Mijn naam is Henk Dekkers en ik ben 42 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, waarvan 
30 jaar op de vrije school Valentijn. In deze jaren heb ik mij verdiept in de achtergronden van 
het vrije schoolonderwijs en de antroposofie. 
 
Een paar jaar geleden heb ik op de vrije school Valentijn de zogenaamde OUDER 
ACADEMIE opgericht om ouders te vertellen over de achtergronden van ons onderwijs. Ik 
doe dit door het schooljaar heen in drie blokken van vier weken op de vrijdagochtend van 
08.30 tot 10.00 uur. Kosten 2,50 euro inclusief koffie/thee en materiaal. Het eerste blok is 
gestart op vrijdag 16 september. Onderwerpen; ontwikkelingsstadia van baby tot 
volwassene; temperamenten; puberteit en vertelstof.  
 
Naast deze activiteit geef ik ook een cursus ANTROPOSOFIE.  
Eén maal per maand op donderdagavond geef ik een lezing van 19.30 tot 21.30 uur, met 
diverse onderwerpen als: karma en reïncarnatie; de vier wezensdelen van de mens e.d. 
Op deze avonden is er ook alle ruimte voor vragen en gesprek en evt. inbreng van 
onderwerpen.  
De kosten zijn ook 2,50 euro  per lezing, inclusief koffie/thee en materiaal.  
Eerstvolgende lezing is op 24 november,  
thema planeettypen; dit sluit mooi aan bij de ontwikkelings- fasen met de temperamenten tot 
14 jaar; de dierenriem/sterrenbeelden tot 21 en de 7 planeettypen  met de volwassenheid 
vanaf 21 jaar. 
Dit combineer ik dan met het thema: tussen dood en geboorte waarin we met deze planeten 
te maken hebben bij de opbouw van ons lichaam. 
 
Rond de vier grote jaarfeesten (Michaël, kerst, paasfeest en Sint Jan) verzorg ik namens de 
jaarfeestengroep van Valentijn tevens een lezing. Deze zijn gratis. 
 
Aansluiten bij een van deze activiteiten kan altijd!  
 
Wil je carpoolen, wil je op de hoogte blijven of heb je andere vragen?  
Mea (moeder Elvira klas 2 en Evelijn kleuterklas C) is contactpersoon.  
Er is al een groepje ouders vanuit de Vijfster die de avondlezingen bezoeken.  

 
Adres: Vrije school Valentijn, Vliepad 1 Harderwijk 
Voor direct contact met Henk  
h.dekkers@vrijeschoolvalentijn.nl 
 
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, Henk Dekkers. 
 
 

  



 
Beste ouders/verzorgers, 

Sport van de Maand is enorm aan het groeien waarbij niet alleen het aanbod op de 

sportkalender uitgebreider is geworden maar er ook dit schooljaar (nu al) veel ouders en 

kinderen ons vinden. 

In de maand december 2022 komen de volgende sporten aan bod waar t/m 18 november 

2022 voor ingeschreven kan worden. 

• Dammen (nieuw!) 
• Badminton 
• Judo (nieuw! Ook voor groep 1/2) 
• Volleybal (nieuw!) 
• Circus 
• Breakdance 

Aanmelden voor de clinics kan via de volgende link: 

https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/?doelgroep%5B0%5D=sport-van-de-maand 

Als er vragen zijn m.b.t. Sport van de Maand dan ben ik bereikbaar via cwesche@accres.nl 

Christiaan Wesche 
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 
Website: sportserviceapeldoorn.nl 
 
 

 
 
 
 
 
  

Hartelijke groeten, Team de Vijfster. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportserviceapeldoorn.nl%2Faanbod%2F%3Fdoelgroep%255B0%255D%3Dsport-van-de-maand&data=05%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoolapeldoorn.nl%7C1a7da690d513468b22a308dabe746f5f%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C638031705666485436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bbIT0aK7Ymy2W84kDDQHSojs1%2B6KW1TLfvFOUJgFSoY%3D&reserved=0

