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Beste ouders/verzorgers, 
 

Gisterenochtend stonden wij leerkrachten met z´n allen in close 
harmonie bij elkaar. De gespannen gezichten van de kinderen voor 
onze neus en ondersteund door zachtjes mee neuriënde ouders en 

ruimte voor solisten met stemmen als een klok. De zesde klassers 
stonden en zaten achter ons en zongen ook mee. Dit is het beeld 
van de school waarmee we de vakantie ingaan. 
  

Het afgelopen jaar zijn enorme stappen gezet in de schoolcultuur 
binnen het team en in de helderheid naar ouders: 
We bereiden met onze collega's samen lessen voor, waardoor 

meer samenhang ontstaat; 
We ondersteunen elkaar professioneel met elkaars expertise; 
We staan open voor wat er beter kan en wat we willen behouden; 

We mogen fouten maken en leren daar gezamenlijk van. 
 
Fijn om te merken dat ouders ons hierin steunen. We wensen jullie 
een hele fijne vakantie, een vakantie om los te laten, op te laden en 

om in januari met enthousiasme en energie de uitdaging aan te 
gaan in 2023. 
Elke dag een beetje beter. 

 
Frédérique en Marjolein 

 

 

 

 

 

 
 

 

Geplande activiteiten 
 
Vr 23 december, 20:15 
Kerstspel 

 
Ma 26 december t/m vr 6 januari 2023 
Kerstvakantie 

 
Wo 11 januari 2023 
Luizencontrole 

 
Vr 13 januari 2023, 20:15 
Driekoningenspel 
 

Ma 23 januari 2023 
Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 
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Mededelingen  
 

Inkijkje in het werk van de Intern Begeleiders  
We zijn heel blij om dit jaar samen gestart te zijn. Vanuit onze verschillende expertises vullen we elkaar 
goed aan. Gabriëlle is orthopedagoog en neemt haar jarenlange ervaring als onderwijsadviseur mee. Irene 

is een zeer ervaren leerkracht en heeft veel kennis op het gebied van de vrijeschool pedagogiek. Vanuit 
onze verschillende expertises ervaren we, in het dagelijks samenwerken en onze vele intervisiemomenten, 
dat we elkaar goed aanvullen. Doordat er nu weer voldoende IB capaciteit is kunnen we weer vaak in de 

klassen komen en de leerkrachten ondersteunen en begeleiden in hun dagelijks onderwijs aan de 
kinderen. Daarin hebben we gemerkt dat er routines in de school ontbreken die we nu met elkaar aan het 
ontwikkelen zijn. Dit vraagt tijd, oefening, evaluatie en reflectie. Voorbeeld daarvan zijn de groeps- en 
leerling besprekingen. Wanneer de leerkracht zorg of vragen heeft over een leerling dan sluiten we vaak 

aan bij een oudergesprek. Hierin vinden wij de driehoek kind, ouder en school belangrijk en ervaren we 
zeer vruchtbare samenwerking met de ouders. Er is nog veel werk te doen, maar het bouwen aan goed 
vrijeschoolonderwijs aan de kinderen geeft ons energie!  

~ Irene en Gabriëlle 
 

Deuren beleid 
Tot nader bericht blijven de buitendeuren zoveel mogelijk gesloten om de kou buiten te houden. De 
klassen 1 t/m 6 worden door de leerkracht opgehaald op het plein en gaan in volgorde door de hoofdingang 
naar binnen. De nooddeuren worden niet gebruikt als ingang. Ook aan het einde van de dag brengen de 

leerkrachten van de lagere klassen de kinderen naar buiten langs de hoofduitgang. Op de kleuterafdeling 
zullen de deuren zo kort mogelijk open zijn om de warmte in de klassen te kunnen houden. We hopen van 
harte dat dit zal schelen in de gasrekening.  

 

Covid draaiboek  
Het kabinet heeft de scholen verzocht om voor het onderwijs een “Draaiboek Covid” op te stellen. De 

uitwerking van het draaiboek heeft de instemming van de MR (23-11-‘22). Er zijn 4 scenario’s vastgesteld. 
Centraal uitgangspunt is om het onderwijs te allen tijde doorgang te laten vinden, ook bij een stevige 
heropleving van het Corona-virus. Dit is van belang om verdere leervertragingen te voorkomen en/of in te 

lopen en vanwege het mentaal welbevinden van leerlingen en medewerkers. Het draaiboek is te vinden 
op de website: https://po.devrijeschooldenhaag.nl/covid/ 
 

Bericht MR 
Tijd voor een bericht van de MR. Het is alweer even geleden dat we iets van ons hebben laten horen, 
maar we hebben in de tussentijd zeker niet stilgezeten.  

Na de eerste kennismaking op 29 oktober hebben we een aantal vergaderingen gehad op 9 en 23 
november. Wist u dat u de vastgestelde notulen altijd terug kunt lezen op de website? De verslagen van de 
reguliere vergaderingen zijn hier terug te vinden. Deze eerste vergaderingen hebben we in de nieuwe 

setting besloten gehouden. Op die manier konden we goed aan elkaar en onze nieuwe rollen wennen. In 
het nieuwe jaar zullen we de agenda van de MR vergaderingen weer voorafgaand aan elke vergadering 
met u delen. En u krijgt de mogelijkheid aan te sluiten bij het openbare gedeelte van de vergadering. 

Hierover in het nieuwe jaar meer. 
 
Dinsdag 6 december heeft de voltallige MR met een afvaardiging van de schoolleiding een training 
gehad van Janny Arends. Janny is een expert te noemen op het gebied van medezeggenschap in het 

onderwijs. Het was een intensieve en informatieve avond waarin we veel hebben geleerd over onze 
verschillende rollen, onze plek in de organisatie en onze algemene taken. Ook het wettelijk kader 
waarbinnen we werken hebben we besproken zoals beschreven in de Wet op de Medezeggenschap. Daar 

hebben we nog genoeg over door te leren, maar er is ook al veel kennis vergaard. Te veel om nu hier in 
een bericht op te sommen.  
We spraken ook over een aantal zaken die we in het nieuwe jaar graag willen oppakken. We noemden in 

dit bericht al het opnieuw openstellen van de vergaderingen en vooraf delen van de agenda. Ook het 
verder verbeteren van de vindbaarheid en leesbaarheid van de notulen benoemden we met elkaar. En de 

https://po.devrijeschooldenhaag.nl/covid/
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mogelijkheid een informatieavond te organiseren voor belangstellenden. Hierin willen we ingaan op wat 
de MR precies doet, en wat ook niet. En wat de MR voor ouders en personeel kan betekenen. Hoe de 
avond er precies uit gaat zien gaan we nog verder uitwerken. Zodra hier meer over bekend is informeren 

we u via Parro.  
In een eerder bericht beloofden wij toe ons aan u allen voor te stellen. Hier zijn wij door de druk bezette 
MR agenda dit jaar nog niet aan toegekomen. We zullen 2023 goed beginnen en onze belofte inlossen 

met een voorstelrondje via Parro.  
~ Andreas, Evelyn, Jasper, Jessica, Marie Louise & Steven 
 

Driekoningen 
Voor het Driekoningen-spel zijn we uitgenodigd door de bovenbouw om met klas 3 t/m 6 te komen kijken. 
Dit zal op vrijdag 13 januari 2023 plaatsvinden tijdens schooltijd. De kinderen lopen met de klas door de 

duinen naar de Waalsdorperweg. In de bijlage een uitnodiging om als ouder ‘s avonds de voorstelling bij 
te wonen. Let op: alleen geschikt voor kinderen boven de 8/9 jaar! 
 

Andere schooltijden 
De werkgroep ‘andere schooltijden’ is gestart met een inventarisatie. Tijdens de bijeenkomst hebben we 

de processtappen besproken. In januari hebben we de volgende bijeenkomst; in het volgende 
maandbericht zullen we meer informatie delen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen! 
~ Irene B., Kari Liv, Jessica, Marjolein en Annemieke 
 

Klankbordgroepen 
Er zijn inmiddels 2 sessies geweest; daarin zijn vele vragen beantwoord door leden van het team. Wij zijn 

blij dat er voor de volgende twee sessies meer aanmeldingen zijn. Afhankelijk van de uitkomsten zullen 
we kijken wat het vervolg zal zijn.  
 

Nieuwe schoolplein update 
Net als wij kampt ook de uitvoerder van het schoolplein met een personeelstekort. We hopen dat zij toch 
hun planning rond kunnen krijgen en dat ze in januari van start kunnen gaan. 

 

Bijlages 
− Uitnodiging Driekoningenspel voor ouders en belangstellenden 13-1-’23. Let op: geschikt voor 

kinderen vanaf ongeveer 8/9 jaar. 

− Aankondiging Studiecentrum Antroposofie 

− Flyer Kunsthuis middagen 



 
December 2022 ~ Maandbericht 5 ~ schooljaar 2022/2023 
 
De Vrije School Den Haag 

 

4 
 

Inkijkjes in de klas 
 

Spelen met bevroren zand, kleuterklas         Schoentjes staan klaar voor de pieten, kleuterklas 

 

 

Adventkalender, kleuterklas              …en rijd dan niet stilletjes…, kleuterklas 

               

Bordtekening, klas 1a          Sint-cadeau, klas 2a 
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Sint-cadeau, klas 2b                          Periode “Oude Ambachten”, klas 3a 

   
 
 

Uitje naar “Panorama Mesdag”, klas 4b 

 


