Vrijdag 9 september 2022

Week 36

Agenda
Datum

Omschrijving

Dinsdag 13 september

Ouderavond klas 5-6

Maandag 19 september

Bosdag klas 5-6

Dinsdag 20 september

Ouderavond klas 1-2

Woensdag 21 september

Ouderavond kleuters

Maandag 26 september

Medezeggenschapsraad

Dinsdag 27 september

Juffie Marijt jarig

Donderdag 29 september

Michaëlsfeest

Opmerkingen

15:00

Dansvoorstelling

Wat hebben de kinderen vorige week donderdag en vrijdag hard geoefend onder leiding van
danscoach Bart Hilhorst! Goed luisteren naar de muziek, en aan de hand daarvan gezamenlijk
een dans
samenstellen.
Een heel mooi
voorbeeld van
spelend leren!
Vrijdagmiddag om
13:00 stroomde de
zaal vol met
nieuwsgierige
ouders/verzorgers.
Er was werkelijk geen
plekje meer vrij.
En wat werd er mooi
gedanst! Iedereen
was er stil van.
We hopen dat jullie
net zo genoten
hebben als wij.

Verdieping rond de grondsteenspreuk

Tijdens de ouderavond startte Inge met het voorlezen van de één na laatste zin van onze
grondsteenspreuk:
“Wij willen in gezamenlijke verbondenheid de
kinderen voeden in liefde, warmte en geborgenheid
opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot wijsheid,
verantwoordelijkheid en vrijheid.”
Dit was de inspiratie tot het volgende verhaal, het
“Verhaal van het potlood”...
Een jongen keek naar zijn oma die een brief aan het
schrijven was.
Op een gegeven moment vroeg hij:
“Oma, schrijf je een verhaal over wat wij samen hebben
meegemaakt, of schrijf je misschien een verhaal over mij"?
Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte en zei:
“Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de
woorden die ik schrijf is het potlood waarmee ik schrijf. Ik
zou willen dat je later als je groot bent, net zoals dit
potlood wordt."
De jongen keek nieuwsgierig naar het potlood maar kon er
niets bijzonders aan ontdekken.
“Maar het is gewoon maar een potlood!”
"Het is maar hoe je ernaar kijkt. Het potlood heeft vijf
bijzondere dingen die jou tot iemand zullen maken die altijd
in vrede met de wereld zal leven.”

Ten eerste:
Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die je leidt. De ikkracht die zal je leiden om de goede lijnen uit te zetten.
Ten tweede:
Af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn,
maar het wordt er wel scherper van. Dus, je moet wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter
mens.
Ten derde:
Als je met een potlood schrijft, kan je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we
gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijk, om rechtvaardig door het leven te gaan.
Ten vierde:
Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit.
Dus, wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.
Tenslotte: Het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: het laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles
wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar voortdurend van bewust te zijn.”

Op verzoek van een aantal ouders plaatsen we dit mooie verhaal ook hier in het weekbericht.
Op de foto de grondsteen bij ons op school, voor het podium.

Aankondiging ouderbijdrage

Volgende week ontvangen jullie vanuit onze overkoepelende Stichting Athena, via het
programma WIS-collect, een mail met het verzoek om de jaarlijkse ouderbijdrage vast te
stellen en toe te kennen. Hiermee kunnen wij de kinderen nét dat beetje extra bieden dat de
Vrijeschool zo kenmerkend maakt. In de bijlage vindt u een uitgebreidere uitleg over deze
vrijwillige ouderbijdrage. Toelichting belang ouderbijdrage 2022

Kleuters

Klas 3-4

In klas 3-4 zijn we bezig met vriendschapsbandjes knopen. Het enthousiasme is groot en iedereen
helpt elkaar.

