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Herfst 
 
Zielenwensen kiemen 
Wilsdaden groeien 
Levensvruchten rijpen 
 
Ik voel mijn lot, 
Mijn lot vindt mij. 
Ik voel mijn ster, 
Mijn ster vindt mij. 
Ik voel mijn doel, 
Mijn doel vindt mij. 
 
Mijn ziel en de wereld zijn één. 
 
Het leven wordt klaarder om mij, 
Het leven wordt zwaarder voor mij, 
Het leven wordt rijker in mij. 
 
- Rudolf Steiner 
(Zielenwensen kiemen) 
  
Wij zijn zeer content met de steun die we van veel ouders krijgen. Wij 
willen ons concentreren op het geluid dat er zaken verbeteren. Dat 
teamleden met plezier aan het werk zijn en lol hebben in hun eigen 
ontwikkeling. Dat er veel wordt gelachen en er iedere dag veel kinderen 
met plezier naar school gaan. Wij zijn blij met jullie als ouders die 
constructief willen bijdragen aan de school! 
 
Frédérique en Marjolein 
 
 

Mededelingen  
 

Schoolleider handelt namens de bestuurder 
Met enige regelmaat ontvangt de schoolleiding vragen over de legitimiteit 
van haar besluiten: ‘wie heeft dat besloten?’, ‘op grond waarvan is dat 
besluit genomen?’, ‘wat vindt de bestuurder daar van?’. Het leek ons goed 
om daar in meer duidelijkheid over te geven. Veel bevoegdheden die bij de 
bestuurder liggen, zijn gemandateerd aan de schoolleider. Gedacht kan 
worden aan personele zaken, onderwijskundige zaken en overleg met de 
mr. Dit betekent in de praktijk dat meer praktische zaken op eigen gezag 
opgepakt en uitgevoerd worden zonder aparte afstemming. Meer 
complexe zaken die impact hebben op de school, veelal met beleidsmatige 
aspecten worden steeds afgestemd met de bestuurder: nagenoeg 
wekelijks is er over dit soort zaken contact. Dit is geregeld in een 
reglement  dat op de website staat: 
https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/12/Reglement-Bestuurder-RvT-en-Schoolleider-
13-januari-09.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplande activiteiten 

Ma 3 oktober 2022 
Studiedag (hele dag, hele school) 
 
Vr 14 oktober 2022 
Klassenpresentatie A-stroom 
 
Ma 24 oktober t/m vr 28 oktober 
Herfstvakantie 
 
Ma 31 oktober 
Studiedag (hele dag, hele school) 
 
 
 

https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/12/Reglement-Bestuurder-RvT-en-Schoolleider-13-januari-09.pdf
https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/12/Reglement-Bestuurder-RvT-en-Schoolleider-13-januari-09.pdf
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Zoals al eerder gecommuniceerd, heeft de school te maken met een kritisch rapport van de inspectie: met name 
de mate waarin de leerling gezien wordt en het onderwijs krijgt wat bij hem of haar past is onvoldoende. 
Daarnaast is onder meer de lestijd onvoldoende. Om deze zaken binnen het gewenste tijdspad van de inspectie te 
verbeteren is slagvaardigheid nodig. Binnenkort wordt een ouderavond belegd waarin de contouren van het 
inspectierapport worden toegelicht en wordt aangegeven welke verbeterplannen we willen uitvoeren om weer 
voldoende resultaten te bereiken. Deze plannen zijn inmiddels met de mr besproken. 

Veranderingen 
De bovenstaande ontwikkelingen sluiten aan bij eerdere keuzes: de school wil een moderne vrijeschool zijn. Dat 
betekent aansluitend bij hedendaagse maatschappelijke onderwijsopvattingen en deskundigheid met name op 
het gebied van didactiek. Tegelijkertijd vormt de antroposofie hierin een inspiratiebron. We zijn geen 
wereldbeschouwelijke school, de antroposofie is geen lesinhoud. Het was Rudolf Steiner te doen om een goede, 
kwalitatief hoogstaande onderwijspraktijk op te bouwen, waarin de vruchtbaarheid van de antroposofie zichtbaar 
wordt (zie ook www.steinervertalingen.nl). Er is geen blauwdruk voor vrijescholen. Vanuit de antroposofische 
impuls heeft het vrijeschoolonderwijs zich ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is. Een nieuwe generatie 
mensen binnen een veranderende maatschappelijke omgeving zal het vrijeschoolonderwijs verder ontwikkelen. 
De uitkomst daarvan kennen we niet. Wel kunnen we de historie, de grondslagen en de pedagogische 
uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs schetsen. Zij vormen de fundamenten waarop de nieuwe generatie 
het vrijeschoolonderwijs van de toekomst vormgeeft. 

Dit betekent onder meer voor de kleuterafdeling dat wij geen voorschriften opleggen waar het gaat om biologisch 
eten. Dat is aan u als ouder. Gezamenlijk eten blijft een onderdeel van de dag alleen uit eigen trommel en schaal 
van meegebracht fruit. Het is daarbij aan u welke keus u wilt maken t.a.v. biologisch eten. Anders dan soms 
gedacht is er dus geen beleid. Wel is er in het verleden de keus gemaakt om het eten dat we verzorgden 
biologisch te laten zijn. Wij maken nu een andere keus die wij passender vinden bij de tijd van nu, mede 
aansluitend op de discussie rond de ouderbijdrage. De belangrijkste reden hierbij is de toegankelijkheid van ons 
onderwijs voor iedereen. Dit is een keus van school, waarbij ouders gevraagd wordt deze keuze te respecteren, 
ook als zij hier persoonlijke een andere visie op hebben. 

Communicatie 

Als directie streven we naar eenduidigheid in de communicatie. Dit doen we door daarvoor de lijnen te volgen die 
we hebben afgesproken. De eerste lijn is de communicatie met de leerkracht over uw kind(eren). Wij 
communiceren in het maandbericht vanuit de directie. Hierin nemen we u op hoofdlijnen mee, waarbij we zo 
volledig mogelijk pogen te zijn.  

Bazar 

Activiteiten 
Met nog 5 weken te gaan hebben we de afgelopen tijd samen met de klassenouders en bazarouders een mooie 
verzameling van activiteiten voor onze kinderen neergezet. Waarvoor dank! 5 november kunnen de kinderen 
griezelen in het spookhuis, armbandjes vilten, kruidenbuiltjes maken, kaarsen trekken, koekjes bakken, broodjes 
bakken, pindaketting rijgen, kaarten maken, geschminkt worden, grabbelen in de grabbelrok en oud Hollandse 
spelletjes doen. Bovendien kunnen ook de poppendokter, de speelgoed en boekenbeurs en het kindercafé 
bezocht worden.  
Externe organisaties zullen ook weer aanwezig zijn met hun mooie spullen. De speelgoed en boekenbeurs worden 
gevuld met mooi verantwoord tweedehands speelgoed en boeken voor alle leeftijden. Aan u dus de vraag om de 
naderende herfstvakantie te benutten om thuis opruiming te houden. Speelgoed en boeken kunnen na de 
herfstvakantie ingeleverd worden. Zo ook kleine kadootjes voor in de grabbelrok. 
Horeca 
Een bazar kan niet zonder een goede kop koffie met een stuk taart (hartig of zoet) gebakken door de ouders. Elke 
klas zorgt voor 4 zoete en 3 hartige taarten voor de verkoop in het kindercafé. De bazarouders coördineren het 
bakken van dit lekkers per klas. De 5e klas bakt pannenkoeken.  
 
 

http://www.steinervertalingen.nl/
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Kabouterstad 
Dit jaar is er geen klas beschikbaar om het kabouterbos op zich te nemen, maar vanuit de ouderraad willen we 
deze activiteit toch mogelijk maken. We zoeken mensen die willen helpen kabouterstad toch mogelijk te maken. 
Alle hulp is welkom in de voorbereiding, opbouw en de uitvoering.    

Opbrengst 
De opbrengst van dit jaar gaat naar de inrichting van het schoolplein. In de bijlage vindt u het ontwerp voor de 
inrichting. Met de bazaropbrengst van 2019 wordt de klimtoren gerealiseerd. School zelf financiert de groene 
onderdelen uit het ontwerp. De overige speeltoestellen zullen worden gerealiseerd met het geld van komende 
bazar. Met de opbrengst van afgelopen lentebazar gaat de groene oudercommissie aan de slag om de al 
aanwezige groenbakken een upgrade te geven. Ouders met groene vingers kunnen zich aanmelden door een mail 
te sturen naar: ouderraadvrijeschooldenhaag@gmail.com 

Kortom, samen maken we er een gezellige en verbindende dag van! Wil je helpen bij de algemene op- en afbouw 
of verkoop van kraskaarten en consumptiebonnen? Meld je dan aan via bazar@devrijeschooldenhaag.nl.   
Hartelijke groet, 
Marcha (Fien 2a, Loek kleuters) activiteiten, externen 

Rineke (Jana 3b, Kai kleuters) financiën, communicatie 

Tjitske (Dante 3a, Rodin kleuters) horeca 

Winston (Beau 3a, Kyra 1a) horeca, oudercommissie 

 

Bericht schoolmaatschappelijk werker 
Verlaag uw energierekening met de Direct Bespaaractie. Via deze actie kunt u gratis energiebesparende 
maatregelen bij u thuis laten installeren. https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/direct-bespaaractie/ 
Om dit te ondersteunen proberen wij de buitendeuren zo veel mogelijk gesloten te houden om de warmte te 
bewaren. 
 

Bijlages 

-Open ochtend vrije speelklas 
-Nieuwsbrief Ouders- en jeugd steunpunt 

 
 
 

 

mailto:ouderraadvrijeschooldenhaag@gmail.com
mailto:bazar@devrijeschooldenhaag.nl
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/direct-bespaaractie/
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Inkijkjes in de klas 

Boerderijperiode klas 3a                De Rijn uittekenen op het strand klas 5a 

    
 

Bouwwerken; kleuterklas Anja      Dieren schilderen; klas 3b  

    
 

Draken; klas 4b 
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Schilderen; kleuterklas     Jaartafel ‘Oogstfeest’;  kleuterklas 

    
 

Michaelsdag       Oester met parel klas 2a 

    
 

Herfst; Klas 4a 

 


