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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vanmorgen werden wij verrast door een afvaardiging van de ouderraad en 
de MR die namens alle ouders een ‘Hart onder de riem’ kwamen brengen. 
Het raakt ons diep dat deze waardering vanuit de ouders is gekomen. Dit 
geeft positieve energie die we als team hard kunnen gebruiken!  
 
De tijd vliegt. We zijn met elkaar goed aan het werk. We hebben jullie op de 
ouderavond beloofd regelmatig mee te nemen in de belangrijke stappen die 
we aan het zetten zijn. We zullen deze stappen in dit maandbericht delen 
met jullie. 
 
 
Namens het team wensen we jullie een mooie maand! 
 
 
Frédérique en Marjolein 
 

Mededelingen  
 
Verbeterteams 
Naast dat de drukke feestmaand december om de nodige voorbereiding 
vraagt, zijn we enthousiast aan de slag in onze verbeterteams. Dat geeft 
ons veel energie, omdat we zelf de regie voeren over de stappen die we 
met elkaar zetten, binnen de heldere kaders van het verbeterplan dat er ligt. 
We staan niet alleen stil bij de vraag wat we morgen anders gaan doen, we 
staan ook stil bij onze successen van de week ervoor. We zijn trots op de 
resultaten tot nu toe en delen die graag met u: 
 
▪ Binnen het kleuterteam merken we dat het goed lukt om de doelen, die 

we met elkaar formuleren, af te vinken. Dit geeft plezier en een gevoel 
van overzicht en inzicht. Het gezamenlijke lesontwerp helpt ons om met 
elkaar in gesprek te gaan over hoe we dingen aanpakken en waarbij we 
van en met elkaar aan het leren zijn. Dit geeft ons een gevoel van 
‘samen’.  

▪ In het team van de klassen 1 t/m 3 zijn we blij dat de dingen, die we met 
elkaar hebben geleerd, op de startdag met succes worden voortgezet. 
We staan als team voor de school en merken dat de samenwerking met 
Stichting leerKRACHT daarbij veel helpt. 

▪ In het team van de klassen 4 t/m 6 kijken we regelmatig bij elkaar in de 
lessen, naar aanleiding van gezamenlijk lesontwerp. Hierdoor staan we 
niet alleen en kunnen ervaren leerkrachten hun expertise delen met de 
minder ervaren leerkrachten. 

 

 

 

 

 

Geplande activiteiten 
 
 

Ma 28 november 
1e advent 
 
Wo 30 november 
-Sint-cadeaus inleveren (zie brief in 
de bijlage) 
-uiterlijke inleverdatum vragen 2e 
ouderavond inspectie 
 
Ma 5 december 

Sint-viering, kinderen om 12:30 vrij 
 
Di 6 december 
Let op: school start gewoon om 8:30 
 

Ma 12 december 
2e advent 
 

Ma 19 december 
3e advent 
 
Vr 23 december 
Kerstviering, kinderen om 12:30 vrij 
 
 

 

https://stichting-leerkracht.nl/
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Het analyseren van de opbrengsten geeft ons inzicht in de effectiviteit van onze lessen. We zagen bij de 
herfstsignalering dat het goed zou zijn om de focus aan te brengen op het technisch lezen. Dit hebben we daarom 
met elkaar opgepakt. Het is fijn dat de intern begeleiders met ons meekijken en ons ondersteunen in wat we doen, 
om kinderen nog beter les te geven. Het tutorlezen is nu breed ingezet in de school. 

 
Leesvaardigheid 
Op kennisrotonde.nl kunt u meer lezen over het effect van tutorlezen op de ontwikkeling van technische 
leesvaardigheid. Wij zien dat veel van onze kinderen grote sprongen maken. Belangrijk is dat ze dit met plezier 
hebben gedaan, waarbij niet alleen de eigen leesvaardigheid is geoefend, maar zeker ook aandacht is geweest 
voor het belangrijke vrijeschool-principe ‘leren van elkaar’. Elkaar helpen en samen ontwikkelen.  
 
De afgelopen maanden hebben we ook hard gewerkt aan de zichtbaarheid van de school. Zo zijn we bezig met het 
vernieuwen van de website. In overleg met de bovenbouw kijken we hoe we onze websites nog beter op elkaar af 
kunnen stemmen.  
 
De Vrije School op Instagram 
We hebben ook een Instagrampagina aangemaakt: @devrijeschooldenhaagPO. Zo kunnen we ook aan nieuwe 
ouders laten zien dat het niet alleen fijn werken is, maar dat het onderwijs ook van goede kwaliteit is en kinderen 
met plezier naar school gaan.  
 
Wij zijn blij met alle ontwikkelingen. Het is fijn om met elkaar in gesprek te zijn over modern vrijeschool-onderwijs. 
We zijn er allemaal overtuigd dat deze ontwikkeling nodig is; niet alleen omdat wij ons daarmee ontwikkelen en nog 
betere leerkrachten worden, maar ook omdat het vrijeschool-onderwijs niet verloren mag gaan! Samen denken, 
voelen en samen zoeken naar harmonie: dan zal ons werk blijvend succes hebben. 
 
Met liefdevolle toewijding voor wat we zelf doen en begripvol ingaan op wat anderen doen, zei Rudolf Steiner bijna 
100 jaar geleden.  
 

 

Praktische informatie 

 
Tweede ouderavond  
Zoals gemeld in de brief n.a.v. de ouderavond over het inspectierapport zal er een 2e ouderavond volgen om de 
vragen te beantwoorden. Zou u vóór 30 november de vragen willen inleveren? Als we de vragen hebben 
geïnventariseerd zullen we een datum gaan plannen. 
 
Communicatie 
We hebben een extern bureau gevraagd om met een kritisch oog naar onze communicatielijnen te kijken. Dit 
communicatieplan komt voort uit de behoefte meer inzicht met elkaar te hebben in de communicatie, om deze waar 
nodig te kunnen verbeteren. Het bureau maakt een SWOT-analyse en aan de hand daarvan stellen zij een plan op.  

Fietsenstalling 
Het is al vaker opgevallen dat er soms op het fietsenplein gerommeld wordt met verzetten van fietsen of 
verplaatsen van de rekken, Hierbij een oproepje aan de kinderen: zouden jullie netjes met elkaars fietsen om willen 
gaan? 

 
Waldorf Advent Fair 27 november  
Op de eerste adventzondag 27 november vindt de eerste Waldorf Adventfair plaats. Meer informatie: 
https://everydaymommyday.com/waldorf-
adventfair?gclid=CjwKCAiApvebBhAvEiwAe7mHSIYaqrXrpRGNHZW4tkfSbGFpLlJT7YNc28aulSSMjCIm7UcrZ3f-
8xoCOAEQAvD_BwE 

 

 
 

https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/effectiviteit-en-voorwaarden-tutorlezen
https://www.instagram.com/devrijeschooldenhaagpo/
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Inkijkjes in de klas 
 
Bezoek aan het bos klas 1B                                          De ‘eu’ klas 1                                                                                                       

      
 
 
 
 
 
Herfst in bijenwas, kleuterklas        Paddenstoelen met kabouters, kleuterklas 
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Pepernoten bakken, kleuterklas            Sint-Maarten, kleuterklas 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekentekening klas 1B   Kleitabletten klas 3A 
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Bezoek in klas 3B, vertellen over oude beroepen  ‘Novemberstemming’, klas 4B 
 

   
 
 
 
Bordtekening klas 6 

 


