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Beste ouders/verzorgers, 

De kop van het nieuwe jaar is er weer af. Wij kijken terug op een 
mooie adventtijd en zijn blij en dankbaar dat we dit weer met u 
samen hebben mogen vieren. 
 
De Driekoningen-voorstelling vormde een fijne start van het nieuwe 
jaar temeer we daar weer even de verbinding met de bovenbouw 
ervoeren. Gisteren hebben we op directieniveau met elkaar overleg 
gehad om te kijken op welke momenten we zaken samen kunnen 
oppakken. Het 100 jarig bestaan geeft een goede aanleiding om in 
gezamenlijkheid binnen de mogelijkheden en wensen van de twee 
colleges met elkaar in overleg te gaan. Natuurlijk heeft in dit gesprek 
ook de fijne samenwerking met de OR van onze school geklonken en 
is er benadrukt dat zij graag mee denken. Zodra er meer duidelijk is 
zullen we wij dit met jullie delen.  
 
Fijn weekend!  
 
Frédérique en Marjolein 
 
 

Mededelingen  

Tweede ouderavond 

Zoals afgesproken in november komt er een tweede ouderavond. Wij zullen u meenemen in de 
ontwikkelingen van de afgelopen periode. Er wordt hard gewerkt en wij kijken er naar uit dit met u te 
delen. Wij hebben van enkele ouders vragen ontvangen. Hier hebben we de rode draad uitgehaald en 
deze vragen hebben we samen met de uitkomst van de klankbordgroepen gebruikt om het programma 
samen te stellen voor de ouderavond op 6 februari. U bent vanaf 19.15 uur welkom. Het programma 

 

 

 

 

Geplande activiteiten 
 
Ma 6 februari 
2e ouderavond 
 
Vr 24 februari 
Studiedag (hele dag, hele school) 
 
Ma 27 februari t/m vr 3 maart 
Voorjaarsvakantie 
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start om 19.30 uur en zal duren tot 21.00 uur. Wij zullen u volgende week het programma sturen. 
Wellicht leuk om vast te weten dat Elard Pijnaken (Begeleidingsdienst voor Vrijescholen) aanwezig zal 
zijn om ons mee te nemen in een schets van 100 jaar vrijeschool. De leerkrachten zullen jullie weer 
meenemen in alle stappen die gezet zijn. De OR, MR en de contactouders zullen u vertellen over de 
mooie stappen die er zijn gezet in de samenwerking gericht op de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat 
we een mooi programma hebben en vertrouwen op de aanwezigheid en positieve bijdrage naar de 
toekomst. I.v.m. met de zaalcapaciteit graag aanmelden via Parro, 1 ouder per gezin.  
 
Capaciteit gebouw 
We zijn bezig (in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf) met het maken van het MJOP om 
langdurig het gebouw te verduurzamen. De gebruiksvergunning is opnieuw bekeken, een onderdeel 
daarvan is de capaciteit van het gebouw: hoeveel mensen mogen er tegelijkertijd in het gebouw, met 
het oog op calamiteiten. Volgend jaar zullen we kijken hoe we in het kader van veiligheid de balans 
kunnen vinden tussen het maximaal aantal mensen dat in ons gebouw mag zijn en het plezier en de 
veiligheid voor iedereen.  

Bericht van de intern begeleiders 

Afgelopen maand hebben we veel gedaan met elkaar waar het gaat om het versterken van onze lessen. 
Het was dan ook heel fijn om van de verschillende begeleiders, die betrokken zijn bij ons leer- en 
verbeterprogramma, positieve feedback te ontvangen.  
We hebben n.a.v. de tussentoetsen lezen een interventie gedaan waarbij we samen met de leerkrachten 
hebben gekeken naar hoe we het leesonderwijs kunnen versterken. Dit is goed gelukt en heeft in alle 
klassen geleid tot verbeteringen. LeerKracht vormt hier een belangrijke aanvulling omdat dit de kans 
geeft om met elkaar lessen te ontwerpen en gezamenlijke doelen te stellen. Dit werd opgemerkt door 
de observanten die ons ondersteunen in het versterken van het onderwijs. Zij gaven terug op alle 
klassenborden doelen terug te zien en het was heel duidelijk zichtbaar dat we een gezamenlijke focus 
hadden. Na taal/lezen hebben we nu de focus liggen op luisteren. Ook dit werd herkend door de 
verschillende observanten. In de kleuterklassen hebben we aandacht besteed aan de kring. Ook hier is 
groei gezien in de betekenis en positie die de kring inneemt in de lesdag.  
Vanuit de Vliegende Brigade viel de kwaliteit op van de liedjes en de versjes en met name de 
toegevoegde waarde die dit heeft voor het onderwijs. Dit bevestigt voor ons opnieuw de kracht van het 
vrijeschool lesplan. En laat zien hoe belangrijk het is dat ons college hier de drager en hoeder van is. Zij 
geven iedere dag vorm aan ons mooie onderwijs.  

Beleid digitale geletterdheid 

De school zal de komende tijd beleid gaan vormen wat betreft de digitale geletterdheid. Volgend 
(school?)jaar zal dit vaste vormen gaan aannemen. Op kennisnet.nl staat een artikel dat we graag met jullie 
delen en ter inspiratie dient voor deze ontwikkelingen: "Freek Zwanenberg over Rudolf Steiner, de vrije school en 
digitale geletterdheid". Bekijk het artikel op: https://www.kennisnet.nl/artikel/6680/freek-zwanenberg-over-
rudolf-steiner-de-vrije-school-en-digitale-geletterdheid/ 
 
Het gebouw en het schoolplein 
Vol bewondering hebben de kinderen de hardwerkende bouwers gadegeslagen die ons prachtige 
schoolplein een nieuw gezicht hebben gegeven! Dankzij jullie giften en de inzet van de bazarcommissie 
hebben we nu een prachtige speelplek, geschikt voor alle leeftijden die pauze genieten op het plein. In 
week 10 zal het laatste speeltoestel geplaatst worden. We kijken al uit naar de zomer, wanneer ook alle 
beplanting tot zijn volste recht komt. Zo zullen er bijvoorbeeld tussen de rotsen door duinplanten 
verschijnen, die het zand zullen vasthouden waar het hoort: op de speelplek en niet op het plein.  

https://www.kennisnet.nl/artikel/6680/freek-zwanenberg-over-rudolf-steiner-de-vrije-school-en-digitale-geletterdheid/
https://www.kennisnet.nl/artikel/6680/freek-zwanenberg-over-rudolf-steiner-de-vrije-school-en-digitale-geletterdheid/
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Ook binnen het gebouw hebben we de afgelopen tijd een grote slag geslagen. We hebben, samen met 
de kinderen, ingezet op schone en opgeruimde gangen. Er komen bij de kleuterklassen extra haken voor 
de rugzakjes. Ralph is bezig met een pilot; als de kleuterjuffies akkoord zijn worden de kapstokken 
opgehangen. 

Update werkgroep Andere Schooltijden 

Gisteren zijn we voor de 2e keer bijeen gekomen met de werkgroep Andere Schooltijden. In deze 
werkgroep zit een lid uit het MT, een (ouder-)lid uit de MR, een kleuterleerkracht, 2 leerkrachten uit klas 
1 t/m 6 en het secretariaat. We hebben met elkaar de voor- en de nadelen van verschillende modellen 
besproken. Vanwege de frequente lesuitval, meer ontwikkeltijd voor leerkrachten en het inhalen van 
onderwijstijd is ook de noodzaak voor marge-uren uitgesproken. Ook de BSO wordt hierbij betrokken. 
 
Bordje ‘verboden toegang’ 
Het hek bij het grote plein staat er als barrière voor kinderen die in de pauze niet de straat op kunnen 
rennen, als barrière voor bakfietsen, fietsen en motors op het plein, én als barrière voor de 
hangjongeren in de avonden. Om die laatste reden hebben we, op verzoek van de buurtbewoners, het 
bordje ‘verboden toegang’ opgehangen. Dus ouders zijn van harte welkom op het plein tijdens het 
brengen en halen. In de hectiek van de ochtend is het niet mogelijk dat een personeelslid het hek elke 
dag opent en sluit. 

Kruidentuin 1e Klassen 

Bij de 1e klassen zijn de tuintjes gevuld met kruiden en andere eetbare planten. We proberen zoveel 
mogelijk dergelijke beplanting (bijv. kweepeer en munt) aan te leggen om een zo natuurlijk mogelijke, 
educatieve speelomgeving te maken. O.a. deze tuintjes zullen onderhouden worden door de 
groencommissie (zie bericht ouderraad). 

Traktaties goed-zoet 

Graag willen we onze wens voor goed-zoet-traktaties nog een keer onder de aandacht brengen. We 
vragen jullie om de traktaties zo gezond mogelijk te houden. Lees het hele artikel over goed-zoet op: 
GoedZoet - Vrije School Den Haag (devrijeschooldenhaag.nl)  

Bericht van de ouderraad in de bijlage 
Beste ouders,  
de koffieborrel, het 100 jarig bestaan van de school, de groencommissie en de fotowedstrijd voor de 
nieuwe website zijn de onderwerpen waar de ouderraad zich op dit moment onder andere voor inzet. 
Een ouderraad hangt de slingers op. We maken de school van binnenuit leuker, en verspreiden positieve 
energie omdat we willen dat onze kinderen daarmee omringd zijn. Het lezen van het bericht in de 
bijlage duurt niet langer dan 3 minuten (zojuist gecheckt ;) dus we hopen dat dat alvast een fijne eerste 
investering is. 
Hopelijk tot snel! 
Groeten Winston en Jaela 

Afmelden bij ziekte Grote Huis 

Verzoek van het Grote Huis aan ouders die kinderen hebben die naar de BSO gaan: als je je kind 
ziekmeldt in de ochtend via Parro, zouden jullie dat dan ook willen melden via de KOVnet-app? Ook bij 
lesuitval (bijv als er geen vervanging is) graag afmelden via deze app. 
 
 

https://po.devrijeschooldenhaag.nl/goedzoet/
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Inkijkjes in de klas 
 
Inkijkje klas 1a 
 

 
 
 
Schrijven als een monnik, klas 3 
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Thor met zijn hamer, klas 4b 
 

 
 
Vormtekenen op het bord klas 3a 
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Meetkunde klas 6 
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Driekoningenspel, door leerkrachten en leerlingen van de bovenbouw 
 

 


