Vrijdag 14 januari 2022

Week 2

Agenda
Datum

Omschrijving

Dinsdag 18 januari

Juf Inge jarig

Donderdag 20 januari

Klassenouderoverleg

Donderdag 3 februari

Ouderavond klas 3-4

Zaterdag 5 februari

Klusdag

Maandag 7 februari

Bosdag klas 1-2

Dinsdag 8 februari

Ouderavond klas 1-2

Opmerkingen

Van 9:00-13:00
(Zie lijst in weekbericht)

Weer van start
Gelukkig konden alle basisscholen deze week weer van start, na een extra lange
kerstvakantie. Iedereen; de leerlingen onderling én de leerkrachten, ervaren dit
contact als heel fijn en eigenlijk onmisbaar. Laten we hopen dat het de laatste
keer was dat deze school-lockdown plaatsvond.
Helaas was juffie Marijt deze week in quarantaine. We hebben haar lege plek
intern op kunnen vullen -vervanging is niet beschikbaar- maar vandaag (vrijdag
14 januari) moesten de kinderen van klas 3-4 toch thuisblijven. Zojuist is
bekend geworden dat zij nu zelf ook positief getest is, dus ook volgende week
kan zij nog niet aanwezig zijn.

Even voorstellen
Deze maand hebben we een echte Vrijeschool-stagiair in huis! De basisschool én
de middelbare school heeft hij op een Vrijeschool doorgebracht. Hieronder stelt
hij zich voor.
Beste verzorgers van
klas 3/4,
Mijn naam is Julian
Veenstra, ik ben 22
jaar oud en ik ben
bezig aan het tweede
jaar van de
Vrijeschool Pabo in
Leiden. Tot mijn
genoegen mag ik stage
lopen op jullie mooie
school in klas 3/4. Ik
zal tot en met vrijdag
28 januari elke dag
aanwezig zijn in de
klas. Naast het
uitvoeren van
waarnemingsopdrachten
zal ik ook lessen
geven aan de klas.
Ik kijk ernaar uit om deze leergierige klas beter te leren kennen!
Hartelijke groet, Julian.

Zelftesten voor leerlingen
Voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6 liggen zelftesten klaar in het kantoortje
van onze conciërge meester Meindert. Door de overheid zijn per kind 2 testen per
week beschikbaar gesteld. Bent u door de voorraad heen, dan kunt u of kan uw
kind zelf een setje meenemen.
Denkt u eraan om een mondkapje op te doen wanneer u de school binnenkomt?

Overleg MR inzake Corona
Op verzoek van de ouders van de MR heeft er een dialoog plaatsgevonden met de
voltallige MR en Inge als directeur over Corona en de impact van de pandemie op
ons allemaal. Iedereen ervaart dit proces op zijn/haar eigen manier. Het blijft
onze schoolopdracht, én uitdaging, om daar samen aan te werken.
Een vrijeschool heeft, net als bijvoorbeeld het Montessori of Jenaplanonderwijs,
van de overheid de ruimte gekregen om het curriculum aan te laten sluiten bij haar
visie. Dit betekent niet dat de school op andere gebieden dezelfde vrijheid
heeft. De school, in dit geval bestuur Athena, directie en team, volgt in deze
pandemie het overheidsbeleid. Afstand houden, mondkapje gebruiken en testen zijn
hier voorbeelden van. Onderwijspersoneel voert geen medische handelingen uit.
Er is veel in onze levens veranderd, en de toekomst is onzeker. Des te meer reden
om met respect met elkaar in gesprek te blijven, en zo elkaar te helpen deze
onzekere tijd het hoofd te bieden.

Komt er een middelbare Vrijeschool in Arnhem?
In Arnhem is een initiatief gaande om een middelbare vrijeschool te openen: het
Waldorfcollege. De initiatiefgroep is op de achtergrond al een tijd in gesprek met
COG, het bestuur waar onder andere het Thomas a Kempiscollege en het Leerpark
Presikhaaf onder vallen. Komende maandag (17 januari) is er een webinar waarin er
een toelichting gegeven wordt op de stand van zaken en de initiatiefgroep met het
bestuur van COG zich zal voorstellen. Als je geïnteresseerd bent, sluit dan vooral
aan of schrijf je in voor de nieuwsbrief! Meer info via onderstaande link of op
onze website: www.waldorfcollege.nl
Webinar 17 januari 20:00! – Waldorfcollege

Diversiteit en toegankelijkheid op de Vrijeschool
De grondlegger van vrijescholen, Rudolf Steiner, maakte zich sterk voor sociale
vernieuwing. Op de eerste vrijeschool, gesticht in Stuttgart in 1919, zaten
kinderen van fabrieksarbeiders en van directeuren bij elkaar in de klas. Dat was
voor die tijd een ongehoord diverse samenstelling. Diversiteit en toegankelijkheid
zijn belangrijke thema's binnen onze samenleving, versterkt door bijvoorbeeld de
Black Lives Matter beweging en Pride.
De Vereniging van vrijescholen zet zich in voor het toegankelijk maken van
vrijeschoolonderwijs en voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd,
burgerlijke staat, gezinssamenstelling, sociaaleconomische achtergrond, afkomst,
gender en seksuele geaardheid (LHBTQI+), levensbeschouwing/religieuze overtuiging,
culturele achtergrond, fysieke kenmerken en geestelijke/lichamelijke beperkingen.
In december 2021 werd een diversiteitscode vastgesteld op de algemene
ledenvergadering van de Vereniging van vrijescholen. Dit werkdocument, dat
uitnodigt tot ontwikkeling en gesprek, vervangt de non-discriminatiecode.
Ook in 2022 worden bijeenkomsten georganiseerd voor de leden over de praktische
vertaling van de uitgangspunten van de code. Meer informatie en de
diversiteitscode vind je op Diversiteit en Toegankelijkheid.

Vermelding sponsoractie Fietsival in IHF-nieuwsbrief
In de nieuwsbrief van het Internationaal Hulp Fonds voor Vrijeschoolpedagogie staat
een mooie vermelding van de afgelopen schooljaar gehouden sponsoractie
georganiseerd door het Fietsival in Doetinchem. Onze school heeft de helft van hun
opbrengst gedoneerd aan het IHF, voor
een Vrijeschool in Guatemala. Via de
volgende link kunt u het verslag
nalezen. Internationaal Hulpfonds - WOW/Corona
actie.

Klusdag ouders
Za 5 februari 2022
Olivia Andrew
Stella Beekers
Hanna Braat
Aaron Cremers
Mynt van Geel
Iza Hakvoort
Jitte vd Hoeven
Kyran Jansen
Ayanne Kulk
Merijn Looman
Sophia Nazari
Teun de Reus
Noor van de Sluis
Mirthe Wijkstra
Noa Huirne
Mats Smulders

Morgen, zaterdag 15 januari, stond de tweede klusdag op het
programma.
Door de huidige hoge besmettingsgraad van de Omikron-variant
van het Corona-virus hebben we in overleg met Erik Vloedgraven
besloten om deze dag -onder voorbehoud3 weken uit te stellen, naar zaterdag 5 februari.
De ouders die hiervoor op de planning staan zullen hier in de
week voorafgaand aan de klusdag een herinneringsbrief via hun
(oudste) kind voor ontvangen.

Kleuters
We zijn in het nieuwe jaar weer fijn
begonnen. In deze periode spelen wij het
Driekoningenspel. De koningen knielen
voor het kindje Jezus en geven hem
geschenken.

Mooie figuren leggen

Heerlijk spelen

Het eerste brood maakten we met rozijnen
erdoor. Het smaakte goed!

De kleuters van het paarse lokaal hebben mooie
sterrenhemels geschilderd.

Heerlijk een momentje voor jezelf; puzzelen.

Klas 3-4
Klas 3-4 volgt deze week én volgende week, tijdens gymles, een tennisclinic van tennis-meester Rik.
Superleuk!

Klas 5-6
Klas 5/6 rondt de periode over Egypte af met een 'lapbook'.

