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 AGENDA  

• Maandag 12 december 2022 – 3de Advent – MR 18.00uur 

• 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 15.00uur en 17.00uur 

• Vrijdag 23 december 2022 – Kerst in de klas 

• Maandag 26 december 2022 - Vrijdag 6 januari 2023 – Kerstvakantie 

• Woensdag 11 januari 2022 – Driekoningen in de klas 

• Donderdag 12 januari 2022 – Driekoningen spel klas 4 + 5 + 6 19.00uur 

•  
 

  
 
 
Welkom 
In Kleuterklas A verwelkomen we Fos. In Kleuterklas B verwelkomen we Pijke. In Kleuterklas 
C verwelkomen we Jorre. We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school toe. 
 
 



 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Alweer het laatste schoolbericht voor de kerstvakantie. Hoe anders beleven we dit jaar de 
adventsperiode en de voorbereidingen voor de Kerst. Geen kinderen of leerkrachten in 
quarantaine of sluiting van de school. Het is een feest dat alles normaal door kan gaan.  
Nog twee mooie weken staan ons te wachten, waarin we de derde advent vieren met Lucia 
en de vierde advent met een hele week muziek bij binnenkomst. Daarnaast oefenen de 
kleuters hun eigen kerstspelletje in de klas, de leerkrachten het grote kerstspel in de zaal en 
een aantal ouders oefenen het driekoningenspel dat na de kerstvakantie wordt opgevoerd. 
Prachtige activiteiten en veel te beleven. 
 
Ik wens alle ouders, verzorgers en kinderen nog twee mooie weken tot aan de kerstvakantie. 
Esther Kasbergen. 
 

   
 
Terugblik Sinterklaas 
Het Sinterklaasfeest was weer als vanouds een heerlijk feest op school. Sinterklaas en zijn 
Pieten hebben het Sinterklaasspel gespeeld. Sinterklaas heeft bij de kleuters een mooi 
verhaal verteld en daarna alle klassen bezocht en cadeautjes gebracht. In klas 4 , 5 en 6 
hebben de kinderen met surprises het feest gevierd. Dank aan alle ouders die Sinterklaas 
met de cadeautjes hebben geholpen. 
 

  



Terugblik op week van mediawijsheid op de Vijfster 
 

Kleuterklas A: We zijn bezig geweest met het herkennen van een teken, een signaal en het 
reageren daarop. We zongen in de klas een vrolijk lied: Pietepiet ging uit fietsen toen knapte 
zijn band. Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan de hand.... Het lied gaat nog even 
verder en in het tweede couplet wordt vertelt dat piet door rood reed en dan moet betalen 
met 1 pepernoot. Daar maakten we buiten een spel van. De kinderen reden als een piet op 
de fietsjes rond en moesten her en der stoppen voor een rood stoplicht en doorrijden bij een 
groen stoplicht. Voor de stoplichten gebruikten we een rode en een groene zeef. Het was 
een vrolijk spel en er werd uiteindelijk vooral veel door rood gereden.  
 
Kleuterklas B: In de klas ontstond het idee om een tafelspelletje (visuele media) uit te 
beelden over Sinterklaas. Het opvallende was dat normaal het spelletje in een lijn wordt 
uitgespeeld met een helder begin- en eindpunt, maar nu kwam het voorstel uit de klas om 
hem op de bouwmat uit te spelen, in de rondte dus! Zowel voor juffie als voor de kinderen 
voor herhaling vatbaar.  
 

Kleuterklas C: In kleuterklas C zijn wij ongemerkt al bezig 
met media! Niet via een schermpje, maar wat dacht u 
van een vertelkast of een tafelspelletje? Dat is de media 
van vroegere tijden die nog steeds leeft in een vrije 
kleuterklas. We kijken een poppenkastvoorstelling, 
vertellen verhalen en maken een 'levende tekening' met 
bewegende poppetjes op een lange saté-prikker. Van 
Sinterklaas hebben de kinderen een prachtig draakje van 
vilt op twee saté prikkers gekregen. Dat wordt vast een 

mooie voorstelling met een spannend verhaal en geboeid publiek. 
 
Klas 1: Klas 1 maakte in de week van de 
mediawijsheid een sinterklaasjournaal. We 
inventariseerden wie er zoal naar het 
journaal keken op de televisie, speelden daar 
een spel over en spraken over wat daar zoal 
in gebeurde. We inspireerden elkaar met 
eigen bedachte verhalen die zich ook z ouden 
kunnen afspelen. Deze zelf bedachte 
verhalen gaf ieder op eigen wijze vorm door 
er een tekening van te maken. Om de 
tekeningen in een logische volgorde te leggen vertelde ieder kind individueel zijn verhaal bij 
de gemaakte tekening. Er werd aandachtig geluisterd. Vervolgens legden we de beelden op 
de goede volgorde. Samen bepaalden we een begin, de intocht van Sinterklaas, en een eind, 
de uittocht. Leuk was het om de kinderen tot in de detail te horen overleggen welke boot 
dan aan het begin kwam en welke aan het einde. De kinderen die de stoomboot van 
Sinterklaas hadden getekend gingen immers niet allemaal dezelfde kant op. De op volgorde 
gelegde tekeningen werden allen op een grote rol papier geplakt. Van een karton maakten 
we een beeldscherm. Het journaal kan beginnen. 
 



Klas 2: We hebben meerdere keren een door-
vertel-spel gespeeld waarbij verschillende 
steekwoorden doorgegeven moesten worden. Zo 
hebben we geoefend om ontvanger en gever van 
een audioboodschap te zijn. We herhalen dit nog 
een keer met kerstmis! Ook hebben we gewerkt 
aan ons toneelstuk over de FabeltjesKRANT! 
 
Klas 3: We zijn een hoorspel aan 
het doen. Het gaat zo: we moeten 

muziek maken bij een boek en dan laten horen voor de klas. We voeren het 
op bij de kleuters en klas 1 (groep 3).  
 
Klas 4: We hebben een start gemaakt met opzoeken van zaken op internet 
en we hebben gesproken over het beeld van jezelf wat je de wereld in 
brengt, door middel van een selfie. Hoe wil je jezelf in de wereld plaatse n, 
welke indruk wil je achterlaten, wat vind je belangrijk aan jezelf en aan de 
achtergrond en welk beeld van jezelf wil je delen?  
 
Klas 5: We hebben filmpjes gekeken en we hebben over allerlei onderwerpen 
gepraat met praatkaartjes en informatie opgeschreven op onze poster. Zoals 
reclame, influencers, gamification, sociale media en online pesten.  
In de klas stond ook een mediatafel met daarop onder andere een Digi-Donald Duck om te 
lezen en het boek ‘het leven van een loser, ff offline’. Met klas zes hebben we een WK-
window op de gang, waar krantenberichten (media) over het kampioenschap op geplakt 
worden.  
 
Klas 6: Klas zes heeft whatsapp regels vastgesteld en een bericht de wereld ingestuurd. 
Hoever zal het komen? ….  
 
 

Klas 5 Klas 6 



Juf Merel neemt per 1 januari afscheid van klas 4 en van de Vijfster.  

Merel heeft een prachtige fulltime baan als rekenspecialist op de Marnix Academie (PABO) 

in Utrecht gekregen. Een droom die werkelijkheid is geworden. Afgelopen jaar werkte Merel 

al een dag per week op deze Academie. Nu mag ze zich fulltime bezig houden met het 

rekenonderwijs en jonge mensen begeleiden die het lerarenvak aan het leren zijn.  

Merel heeft de afgelopen jaren op de Vijfster met veel inzet en passie gewerkt. Als 

rekenspecialist heeft zij veel betekent voor de ontwikkeling van ons rekenonderwijs. Dat en 

nog veel meer gaan wij enorm missen. Wij wensen haar heel veel plezier bij de nieuwe 

stappen die zij gaat zetten. 
 

Afgelopen weken hebben we gezocht naar goede vervanging van Merel en die ook 

gevonden. Klas 4 krijgt meester John Ottevanger. John komt uit Deventer is vijftig jaar en 

staat al jaren voor de klas. Door zijn zoon is hij geïnteresseerd geraakt in 

vrijeschoolonderwijs. Zijn zoon zit nu op de bovenbouw het Corbric in Deventer. De komende 

twee weken loopt hij al mee met de klas en heeft zin in deze uitdaging. 

 

 

 

 
 
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.  
 
Groetjes, 
Inge en Annette, Ouderbiebdevijfster@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

mailto:Ouderbiebdevijfster@gmail.com


Muziek laatste week advent bij binnenkomst 
Traditiegetrouw is er bij binnenkomst muziek bij de bibliotheek in de laatste adventsweek.  
Deuren naar de kleuterhal staan open. Kleuters en onderbouw verzamelen zich om de 
muziek heen zijn stil en luisteren. Ouders mogen achter de kinderen ook even meegenieten, 
zolang er voldoende plak is. 
Kinderen die muziek willen maken kunnen zich bij Esther opgeven, zodat zij een 
programmaatje kan maken voor de dinsdag en donderdag. 
 
  
Kooruitvoering woensdag 21 december o.l.v.  
meester Teun 
Voor wie: Ouders van klas 4,5 & 6  
Tijd:         8.45 uur  
Waar:      Grote Zaal 
 
 

 
Kerstspel 22 december klas 1 t/m 6 
Het kerstspel wordt sinds drie jaar weer 
opgevoerd door de leerkrachten. Het spel is 
uitsluitend voor klas 1 t/m 6 en hun ouders.  
De kleuterklassen hebben hun eigen 
kerstspel en viering 
Er zijn twee voorstellingen, omdat we niet 
meer allemaal tegelijk in de zaal passen.  
De eerste voorstelling is 15.00 uur, de 
tweede om 17.00 uur. Tussen de 
voorstellingen in is er van 16.15 uur tot 
17.00 uur op het plein iets warms te drinken 
in de herberg.  

Na het kerstspel staan de herders met hun wollen muts bij de uitgang voor een kleine 
bijdrage om de kosten te dekken. Fijn als u wat contant geld meeneemt.  
Alle gezinnen hebben apart een uitnodiging gehad voor een van de twee voorstellingen. Het 
is belangrijk als gezin op die tijd te komen. 
 
 
 
Driekoningenspel aankondiging 
Op donderdag 12 januari op 19.00 uur 
voeren een aantal enthousiaste ouders 
van de Vijfster het Driekoningenspel op 
voor klas 4, 5 & 6 met hun ouders. Het is 
spel is niet geschikt voor jongere 
kinderen. Het is de bedoeling dat de 
kinderen allemaal naar het spel komen 
kijken. 
 
 
 

 

 

 



Op tijd komen 

Het valt op dat veel kinderen om half 9 of net na half 9 nog binnen 

komen. Dat is te laat. Half 9 gaan de deuren van de klassen dicht 

en starten de lessen. Kinderen moeten uiterlijk vijf voor half 9 

binnen zijn, zodat ze nog tijd 

hebben om naar de klas te 

lopen, de tas op te hangen, de 

jas uit te doen en 

binnenschoenen aan te 

trekken. Kleuters en kinderen 

van klas 1 & 2 hebben meer tijd nodig om dit voor 

elkaar te krijgen. 

Ouders en kinderen, graag allemaal op tijd op school! 

 

Vervanging bij ziekte 

We hebben op dit moment regelmatig te kampen met een zieke leerkracht. Gelukkig zijn de 

meeste leerkrachten na een paar dagen weer beter. Tot nu toe kunnen we het aardig 

opvangen en vervanging regelen. Toch kan het voorkomen dat het niet lukt en een klas 

gevraagd wordt thuis te blijven, of komt de mededeling dat een klas verdeeld wordt. Het is 

daarom in deze tijd belangrijk in de ochtend voor kwart voor 8 even in Parro te kijken of er 

geen bericht is vanuit school. Zo kunt u uw kind voorbereiden mocht de leerkracht ziek zijn. 

 
Klas 3                                                                            Klas 5 
 

Vrij vragen buiten de schoolvakanties om 
Als directeur krijg ik steeds meer aanvragen voor verlof buiten de vakanties om. Vaak 
hebben ouders al een vakantie geboekt, terwijl ik nog geen toestemming heb verleend. Voor 
een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties om vraag ik ouders / verzorgers ruim van 
te voren (8 weken) met mij een afspraak te maken om in gesprek te gaan.  
Als directeur ben ik gebonden aan regels en mag niet altijd toestemming geven. 
Gezinnen krijgen alleen toestemming voor verlof als het beroep van de ouder in bv. de 
horeca of de landbouw geen vakantie te regelen is in de schoolvakantie. Een verklaring van 
de werkgever is nodig voor de aanvraag. De directeur heeft de bevoegdheid om maximaal 
10 dagen extra verlof per jaar te verlenen.Dit vakantieverlof mag alleen nooit plaatsvinden in 
de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar.  
De leerplichtambtenaar beslist over verlof van meer dan 10 dagen. Dan gaat het om 
gewichtige omstandigheden. Dit kan nooit vakantieverlof zijn. 



 
Beste ouders/verzorgers, 

We zijn alweer in de laatste maand van het jaar 2022 beland. 

Iedereen is momenteel midden in de kerstvoorbereidingen.          

 
Volgend jaar januari 2023 komen de volgende sporten aan bod waar je (let op!) tot en met 16 
december nog kan aanmelden, dit is al over 1 week! 

• Dammen 
• Jiu Jitsu (nieuw!) 
• Badminton 
• Rugby kennismakingsavond 
• Schermen 
• Hip Hop Kids 

 

Zou je de Sport van de Maand informatie zo veel mogelijk willen verspreiden bij jouw school. 
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 
 

 
 
 
 

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%7Ca84d5d7cdc194ae749c508dad3a4987b%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C638055002147336081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=et3QhEGQCQCB0VPh3WFVc4bDbBJmi99IfleCFumSyXY%3D&reserved=0


 
  

Hartelijke groeten, Team de Vijfster. 
 
 
 

 
Kleuterklas C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende schoolbericht vrijdag 13 januari 2023 

 


