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De warme feestdagen staan weer voor de deur. Aanstaande zaterdag is het St. Maarten. 

Vanaf maandag 13 november kunnen we met de kleinsten weer genieten van het 

sinterklaasjournaal en leven we toe naar de intocht van de goedheiligman op 18 november. 

De oudercommissie zorgt ieder jaar voor de organisatie en aankleding van de feesten en 

partijen van school. Door de betrokkenheid en inzet van de OC kunnen we op school veel 

meer en leuker gezamenlijk vieren. We zijn dan ook ontzettend blij met en dankbaar voor 

hun energie, tijd, inzet en leuke ideeën.  

 

 

Op 1 november jongstleden is de nieuwe cursus van Mad Science gestart. We krijgen van 

sommige ouders de vraag hoe het zit met cursusdag op 6 december i.v.m. de studiedag 

van onze school. Enige tijd geleden heeft Mad Science de laatste cursusdag een week 

verzet. Dit is als het goed is ook in uw contact met Mad Science zichtbaar geweest. Voor de 

duidelijkheid staan hieronder de data nog eens op een rij: Woensdag 

Starttijd: 14:30   

1-11-2017 

8-11-2017 

15-11-2017 

22-11-2017 

29-11-2017 

13-12-2017 

 

ALGEMEEN 

AGENDA 

 
Iedere woensdag en vrijdag: FRUITDAG 

 
Vrijdag 10 november nationaal schoolontbijt 
Maandag 13 november start codeweek en 

beverwedstrijd groep 7/8 
Maandag 20 november start week van de 

mediawijsheid 
Deze week facultatieve gesprekken groep 1-8 tot 17.30u 
Woensdag 22 november  rondleiding nieuwe ouders 
Donderdag 23 november informatie avond HB en RT+ 
Vrijdag 1 december schoolschaaktoernooi 6/7/8 
Dinsdag 5 december  sinterklaasviering 
Woensdag 6 december  studiedag; alle kinderen vrij 
Maandag 11 december  MR 
Woensdag 13 december atelier groep 1/2  
Donderdag 14 december atelier groep 3/4/5 
Vrijdag 15 december atelier 6/7/8 
Woensdag 20 december  kerstdiner 
Vrijdag 22 december  kerstviering en alle kinderen 

om 12.00u vrij. 
Kerstvakantie van zaterdag 23 december 2017 tot en met 

zondag 7 januari 2018 
 
 

 
 
 

 

 
 
   

 

 

1.  

 

MAD SCIENCE DATA 
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Als schoolorganisatie gaan we er per definitie vanuit dat alle ouders betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van hun kind(eren). Om deze betrokkenheid te kunnen tonen of te verrijken 

zetten we diverse communicatiemiddelen in. Zo is er deze Achtbaanflits, gebruiken we bij 

meer persoonsgebonden communicatie of formele communicatie de mail van ParnasSys, 

voor de luchtige en meer informele organisatie zetten we social schools in. Daarnaast 

hebben we een gesprekkencyclus met ouders (en kinderen) over hun ontwikkeling. 

Binnenkort zullen we u uitnodigen om een korte vragenlijst in te vullen waar u behoefte 

aan heeft. De vragen zullen gaan over het nut en de inhoud van deze Achtbaanflits, wat 

ziet u graag op social school terug en in welke frequentie? Welke informatie ontvangt u 

graag via de mail etcetera. In overleg met de MR worden de vragen geselecteerd. 

 

 

 

Juf Janna en haar Bart verwachten in het voorjaar hun tweede 

kindje. Rosa krijgt er dus een broertje of zusje bij. Juf Janna heeft 

gisteren dit nieuws in groep 4A verteld. We zijn op dit moment 

achter de schermen bezig de vervanging van juf Janna te regelen. 

De kinderen en ouders van groep 4A zullen daarover te zijner tijd 

worden ingelicht.  

 

 

 

De kinderen uit groep 5B hebben geknutseld met herfstmateriaal en 

ze hebben Spaanse les gehad.  

 

 

 

 

 

COMMUNICATIE STROMEN 

UIT DE GROEPEN 

BABYNIEUWS 
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Groep 3B 

Wat hebben we een leuke ochtend gehad 

bij de vrijstaat! Eerst hebben we gekeken 

naar een voorstelling van poppenmaker: 

Jochen Lange. Vervolgens mochten we een 

kijkje nemen in de werkplaats van de 

poppenmaker en hebben we zelf een pop 

mogen maken. Ook mochten we 

verschillende poppen bekijken van Jochen 

uit verschillende voorstellingen. Het was 

een prachtige, spannende en grappige 

tentoonstelling. 

De kinderen uit de groepen 6 en 7 HB hebben een bezoek gebracht aan een Chinese 

tempel. Sinds ongeveer 2 jaar ligt De Longquan 

Tempel van Groot Mededogen in Utrecht, in Zuilen. 

Het is een Chinees-boeddhistisch klooster, het 

eerste in Europa, dat werd gesticht door Chinese 

Nederlanders met diverse achtergronden. Het staat 

onder leiding van de Eerwaarde Meester Xuecheng, 

de abt van de Longquang Tempel in Beijing, die ook 

voorzitter is van de Chinese Boeddhistische 

Associatie. Op dit moment wonen er zes 

boeddhistische nonnen in het klooster en zijn er 

twee abten die regelmatig op bezoek komen. De 

kinderen hebben een goede indruk gekregen over het leven in de tempel en de achtergrond 

van het boeddhisme. 

Voor meer informatie zie: http://boeddhisme.nl/organisatie/longquan-tempel/ 

De kinderen uit groep 4B hebben een bijzondere schrijfles gehad! Ook hebben ze 

prachtige maskers gemaakt 

 

http://boeddhisme.nl/organisatie/longquan-tempel/
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Hallo!  

De Vrijstaat is op zoek naar kinderen voor het nieuwe KinderKabinet. Het 

kinderkabinet is een groep van 4-6 kinderen die hun school 

vertegenwoordigen op De Vrijstaat. We zoeken kinderen uit groep 5-8 

van verschillende scholen waar we veel mee samenwerken: Hof ter 

Weide, De Achtbaan en de Klimroos. 

Activiteiten van het KinderKabinet komend schooljaar (2017-2018) 

 Met jouw klas op bezoek in kunstwerkplaats PopUp of Robots (digitale media). We horen 

graag achteraf hoe jouw klasgenoten het gevonden hebben. En we zijn nieuwsgierig naar 

jouw ideeën hoe jouw school nog creatiever kan worden. 

 Een kijkje achter de schermen tijdens de opbouw van kunstwerkplaats Robots in januari 

2018. Je schrijft hierover een stukje voor op de website van De Vrijstaat en de website van 

jouw school. 

 Speciale gast bij de opening van de kunstwerkplaats Robots begin februari 2018. Je mag als 

eerste de workshops testen en tips geven hoe het nog beter kan. 

 Te gast op de première van de theatervoorstelling Blaffen in mei 2018. Je krijgt een kijkje 

achter de schermen in het theater en we horen graag wat jij van de voorstelling vindt. 

 We zullen ook een aantal bijeenkomst plannen waarbij het KinderKabinet samenkomt, op 

De Vrijstaat of bij jou op school. Je mag dan meedenken over activiteiten van De Vrijstaat; 

je vertegenwoordigd jouw school; je helpt mee om de kunstprojecten van jouw school 

onder de aandacht te brengen; je bent een ambassadeur van De Vrijstaat. 

Om mee te doen heb je de volgende eigenschappen nodig: 

Goed kunnen samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel hebben, een actieve houding hebben, 

enthousiast zijn en creatief kunnen denken. 

Wil jij meedenken en werken aan creativiteit bij jou op school samen met De Vrijstaat? Meld je 

dan aan bij het team van De Vrijstaat: info@devrijstaat.nl. Schrijf een korte motivatie waarin je 

antwoord geeft op de vragen: Waarom wil jij meedoen met het kinderkabinet? Waarom ben jij 

hier geschikt voor? 

 

Is dit iets voor jou? Wie weet zien we je binnenkort op De Vrijstaat! 

Groetjes, Het team van De Vrijstaat. 

 

 

 

 

DE VRIJSTAAT 

mailto:info@devrijstaat.nl
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Wat:   Sint Maartenviering 
Wanneer: zaterdag 11 november 
Hoe laat: 18.30 uur 
Waar:  Mariakerk 
  Pastoor Boelenslaan 11 
  De Meern 
Contact: Lisette Oskam 
Email:  lisetteoskam@hotmail.com 
 
 
 
Op zaterdag 11 november is het weer Sint Maarten. Je kent het verhaal wel van Maarten, die zo 
goed was zijn mantel te delen met een zwerver, maar daarna gebeurde er iets heel bijzonders. Wat 
dan? Kom op zaterdag 11 november om 18.30 uur naar de Mariakerk om het met je eigen ogen te 
zien. In een viering met lampionnen, toneel, engeltjes, hoorngeschal en liedjes van het kinderkoor, 
wordt het hele verhaal uitgebeeld!  
 
Jij komt toch ook? 
 
Na het toneelspel mag je zelf met je lampion meelopen in de optocht door de kerk. Daarna is er nog 
tijd genoeg om met je lampion zingend langs de deuren te gaan in de hoop een snoepje of iets 
anders lekkers te krijgen.  
 
Heb je vragen dan horen wij het graag! 
 
Namens de werkgroep Sint Maarten, 
Lisette Oskam 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
N.B.  In verband met de veiligheid is het niet toegestaan buggy’s, kinderwagens en dergelijke de kerk mee 
in te nemen. Er is ruimte in het portaal om deze te stallen. Tevens is het gebruik van lampionnen met echte 
kaarsen niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN 

mailto:lisetteoskam@hotmail.com
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