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Beste ouders/verzorgers, 
 
De kop is er weer af. Wat was het fijn om iedereen weer te zien. En wat 
gingen er een hoop dingen goed. Bijna iedereen was op tijd, in Parro 
heeft u vast de mooie berichten gezien uit de klassen. Het plezier en 
enthousiasme spatte ervan af. 
Natuurlijk was het ook even wennen, maar goed om te zien dat de 
kinderen vooral genoten. 
 
Deze eerste weken staan door de hele school heen in het teken van de 
zogenaamde ‘gouden weken’. We werken aan de groepsvorming en 
bespreken met elkaar de gewoonten en gebruiken in de klas en de 
school. Belangrijke weken die de basis leggen voor het nieuwe 
schooljaar. 
 
Daarnaast zijn we natuurlijk ook direct aan de slag gegaan met de 
leerstof en ons eigen vrijeschool onderwijs. Kennismaken met euritmie, 
vormtekenen, breien enzovoort. De leerkrachten hebben u inmiddels 
allemaal uitgenodigd voor startgesprekken en andere vormen van 
kennismaking met jullie als ouders van de klas. Mooi om te zien dat u 
ook betrokken bent bij het leren van uw kind. Bijvoorbeeld bij de werkjes 
die de kinderen maken of het huiswerk. Het is fijn te horen dat u het 
vertrouwen uitspreekt. Dit doet de collega’s goed. 
 
Er is hard gewerkt afgelopen weken door de collega’s om het schooljaar 
goed op te kunnen starten. Ook voor hen zijn er veranderingen. Leuk 
om te horen dat er veel enthousiasme is bij de klassen die voor het eerst 
de middag naar school gaan.  
 
Als team hebben we de eerste overleggen met elkaar prettig en positief 
ervaren. Het bruist van de energie. Dit jaar gaan we werken aan het 
opbouwen van een verbetercultuur. Het motto: Samen elke dag een 
beetje beter! 
Dit doen we met ondersteuning van Stichting Leerkracht. Een aantal van 
onze collega’s heeft binnenkort een bootcamp om met elkaar de 
principes van de verbetercultuur en de methodiek eigen te maken. Daar 
hebben we veel zin in. 
 
Wij wensen u allen een mooi en positief schooljaar toe. We zien uit naar 
de ontmoeting en heten u nogmaals allen van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet namens het team, 
 
 
Frédérique en Marjolein 
 
  
 

 

 

 

 

Geplande activiteiten 

6 en 7 september 2022 
Schoolfotograaf  
 
20 september 2022 
Prinsjesdag (hele school vrij) 
 
22 september 2022 
Studiemiddag (hele school vrij) 
 
28 september 2022 
Michaëlsfeest 
 
5 oktober 2022 
Bazar 
 
 
 
Let op! De Parro-agenda is 
leidend! 
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Mededelingen  
 
Schooltijden 
Het grote onderwerp komend schooljaar zijn de schooltijden, en het gesprek met u daarover. Helaas 
voldoen we, ondanks de wijzigingen, nog niet helemaal aan de wet. Twee middagen voor de kleuters is 
nog niet genoeg. Hoe we dit gesprek met elkaar gaan voeren hoort u de komende weken. Dit zullen we in 
nauw overleg met de MR oppakken. 
 
Inspectierapport 
Het inspectie rapport is in concept opgesteld. Dit betekent dat er nu tijd is als bestuur om inhoudelijk te 
reageren en daarover met de inspectie in gesprek te gaan. De datum van dit gesprek is nog niet 
bekend. Zodra het rapport definitief is zal het met u worden gedeeld en ook op de website van de inspectie 
gepubliceerd worden. Zoals eerder met u gecommuniceerd zijn er zorgen bij de inspectie. Wij zijn vooral 
blij dat we deze zorgen zelf al in beeld hadden gebracht. Vorig jaar hebben we al de nodige stappen gezet 
om met elkaar te werken aan het versterken van ons mooie vrijeschool onderwijs. Wij hebben er dan ook 
alle vertrouwen in dat we met elkaar op de goede weg zijn. 
 
Op tijd komen 
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is, zodat de lessen om 8:30 kunnen 
beginnen. 
 
Schooltijden start van de schooldag: 
8:20 aanwezig op school 
8:25 de rij gaat naar binnen 
8:30 de deur gaat dicht, de lessen beginnen. 
 
Namen van kinderen die te laat komen worden genoteerd door de receptie. 
Regelmatig te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. 
Wellicht ten overvloede, maar hieronder de officiële regeling bij te laat komen (uit de schoolgids): 
 
4-8-12-16 te laat regeling Den Haag 
School en leerplicht hebben een preventieve aanpak om beginnend verzuim effectief aan te pakken. Dit 
is de zogeheten 4-8-12-16 regeling.  
De regeling werkt als volgt: 

1. Bij 4x te laat worden de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling (als de leerling zelfstandig naar 
school komt) door de leerkracht aangesproken. 

2. Bij 8x te laat worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd door de school voor een gesprek met 
de (adjunct)directeur en wordt er een brief meegegeven. 

3. Bij 12x te laat mag de school een melding bij Leerplicht doen. Leerplicht stuurt een 
waarschuwingsbrief naar de ouders. 

4. Bij 16x te laat doet de school een melding bij Leerplicht en worden de ouders uitgenodigd door 
Leerplicht, waarbij eventueel verwezen kan worden naar hulpverlening. 

 
Stoep verbreden 
Vanaf maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september gaat de gemeente voor de ingang van de school 
aan de Gerrit Kasteinweg de stoep verbreden. Het gaat om een stuk van 13m lang en deze zal 1,8m breed 
worden. Dit doen zij om de veiligheid van de kinderen en de ouders te vergroten. Deze dagen zal de weg 
opgebroken zijn. De gemeente probeert zoveel mogelijk de weg niet af te sluiten, maar deze zal wel minder 
breed zijn tijdens de aanleg. Voor een goede en veilige doorstroming tijdens de aanleg zou het fijn zijn als 
op de Gerrit Kasteinweg rond om en tegenover de werkzaamheden niet geparkeerd wordt. 
Dank aan de ouder van school die het initiatief tot dit plan heeft genomen! 
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Nieuwe inrichting schoolplein 
We zijn inmiddels weer een stapje verder in het proces voor het nieuwe schoolplein en de vervanging van 
het klim-fort. De offerte is binnen en we kijken naar wat er financieel mogelijk is. Wanneer we de knoop 
doorhakken zullen we het ontwerp met jullie delen. 
 
Privacy in Parro 
Om het voor de juffen en meesters makkelijker te maken om te beoordelen of ze een foto mogen delen is 
het belangrijk dat de privacy-voorkeuren ingevuld zijn in Parro. Ga daarvoor naar het startscherm 
(mededelingen) en klik op Privacy-voorkeuren.  
Zoals gecommuniceerd in het maandbericht zullen de pasfoto’s die binnenkort gemaakt worden in 
Parnassys bij het kind geplaatst worden. Dit is voor de veiligheid van de kinderen (bijv. als een leerling 
wegloopt weten we het signalement) en voor de vakleerkrachten en invalleerkrachten. Mocht u hier toch 
bezwaar tegen hebben kunt u een Parro sturen naar het secretariaat. 
 
Ruil-euritmietjes 
In het kantoortje staat een mand met gebruikte euritmietjes om te ruilen. Als euritmietjes geen gaten 
hebben en redelijk schoon zijn mag je hier de euritmietjes gebundeld per maat (met een elastiekje o.i.d.) 
inleveren.  
 
Bazar week verplaatst 
In de papieren jaarplanner staat de bazar verkeerd gepland. Het is een week eerder, op 5 november. In 
de agenda van Parro staat het juist.  
 
MR 
Zoals vermeld in het vorige maandbericht heeft de MR plek voor 3 nieuwe leden. Voelt u zich betrokken 
bij de school en wilt u graag via medezeggenschap uiting geven aan deze betrokkenheid? Stuur dan een 
mail naar secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl. 
 
Stef & Lotje vieren de jaarfeesten 
Eind 2020 is de verhalenbundel “Stef & Lotje vieren de jaarfeesten” uitgekomen.  
De bundel was zo'n succes voor zowel ouders, kinderen als leerkrachten dat we een nieuw boek hebben 
uitgebracht over een speciale fase op de vrijeschool.  
De nieuwe verhalenbundel gaat over de overgang van de kleuterklas naar de eerste klas. Het boek is een 
jaarbundel met speciale seizoensgebonden verhalen vanaf de laatste maand van de kleuterklas tot de 
zomervakantie van de eerste klas. In de bijlage bevindt zich informatie over de verhalenbundel.  
- Tessie Strijdonk (auteur) & Heidi Hillebrand (illustrator) 
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Inkijkjes in de klas 
 
Klas 1b; de ‘rechte’ en ‘kromme’ geoefend als start het schrijven!

    
 

Klas 6; de vertelstof van de Romeinen     Klas 4b; de vlecht vormtekening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klas 3b; brachten het ‘licht’ in de klas    Klas 3a; periode over de boerderij 

   


