
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuwsbrief 
november 2020 

 
 
De eerste MR vergadering 
 
Op 26 oktober was de eerste medezeggenschapsraadsvergadering 
van Waldorf aan Zee. In deze bijeenkomst hebben we de begroting 
doorgenomen en de schoolgids besproken. De MR van Waldorf aan 
zee maakt deel uit van de MR van het Kompas, omdat wij onder één 
gemeenschappelijk brinnummer vallen. Onze MR bestaat uit één 
ouder, Marieke van Wees, moeder van Tijn (klas 1) en Jasmijn 
(kleuters), en één leerkracht, Sandra Dol.  
De MR-leden hebben advies- of instemmingsrecht op het door de 
school te ontwikkelen (of te wijzigen) beleid op verschillende 
deelgebieden. 
 

De vrijwillige ouderbijdrage 
 
De ouderbijdrage van Waldorf aan zee zal in de 
toekomst € 15,- per kind per maand worden. 
Dit schooljaar echter  is de ouderbijdrage nog 
gekoppeld aan het Kompas en zal daardoor  
€ 24,- per jaar bedragen.  
Zodra er een ouderstichting is opgericht, 
ontstaan er mogelijkheden om de 
ouderbijdrage los te koppelen van het 
Kompas. We zullen u op de hoogte houden van 
verdere ontwikkelingen. 
 

De officiële opening van Waldorf aan Zee 
  

Waldorf aan Zee is gestart in februari 2020 en we hadden de school natuurlijk al 
lang officieel willen openen. Maar het lijkt maar niet te mogen plaatsvinden, 
eerst door de maatregelen omtrent Corona en toen moesten we het afblazen 
door het stormachtige herfstweer.   
En dát terwijl we samen, zelfs met Dick op de accordeon, zo goed geoefend hadden 
met onze openings-feestliederen!  De kleuters hadden zelfs cupcakes gemaakt.   
Gelukkig hebben we er met de kinderen tóch een speciale dag van gemaakt, met 
gezamenlijk spelen in beide klassen, liedjes en dansjes, lekkers en een kleinigheidje 
als aandenken.  

  
Daarnaast kregen we als school hele mooie cadeaus!!  
Wat een ontzettende, lieve verrassing!  
We kregen twee mooie boeken, bijenwas,  
een hele mooie klankschaal van winkel/werkplaats 
“de Ommekeer”, en een hele mooie vilten seizoenskalender!  
Die gaan we natuurlijk een mooie plek geven en naar kijken, 
elk seizoen weer.   
  

Terugblik: 
speelmiddag voor belangstellenden 
 
Ook deze speelmiddag hebben we 
vanwege de coronamaatregelen 
anders moeten organiseren, maar 
ondanks de beperkingen kunnen we 
terugkijken op een geslaagde middag, 
waarbij kinderen heerlijk konden 
spelen en de ouders al hun vragen 
konden stellen. Een nieuwe 
speelmiddag staat gepland op 
dinsdagmiddag 20 april.  
 

Winterstop bosdag 
 
 
In de maanden december en 
januari is er een winterstop 
voor de bosdag. 
Vanwege het weer en het 
drukke december 
programma. 
De laatste bosdag van 2020 is 
dan 26 november. 
De eerste in 2021 op 4 
februari. 
 



  

 
Nieuws uit klas 1 en 2  
 
De afgelopen periode hebben  
we de heemkunde periode beleefd. 
We hebben 5 bomen en 5 paddenstoelen besproken. 
 
Het gaat dan vooral om de bijzondere kenmerken. 
Hoe ziet het blad eruit? 
Wat is de vorm rond, hoekig of zoals het kastanje blad met 5-7 bladeren aan één steel? 
Is de rand van het blad glad, geribbeld of gekarteld? 
In welke kleur verandert het blad in de herfst? 
Welke vruchten horen erbij? 
En kun je die ook eten ... en als wij ze niet mogen eten welke dieren mogen ze dan wel eten? 
 

 
Bij de paddenstoelen kijken we ook naar hoe ze eruitzien, welke vorm en welke 
kleuren ze hebben. 
We hebben de bladeren en paddenstoelen in ons heemkunde schrift getekend. 
We hebben de bladeren van de bomen op de bosdag gezocht, gedroogd, geperst en 
ingeplakt. 
En we hebben bostafereeltjes gemaakt. 
 

 
Er is zoveel geleerd .... 
Vooral de grappige weetjes blijven hangen! 
Want wist je dat:  
-bij de witte paardenkastanje er een litteken in de vorm van een hoefijzer overblijft als er een blad of tak afbreekt....? 
-en daarom de boom ook een paardenkastanje heet?? 
-en er zelfs op onze speelplaats een paardenkastanje staat? 
-de dikste eik in Nederland 500 jaar oud is en zo dik is als de lengte van ons lokaal ....? 
-een paard heel ziek kan worden van beukennootjes......? 
-een dennenappel ook wel een pijnappel wordt genoemd......(als hij op je bolletje valt...)? 
-er een ruwe en zachte berk bestaat en je aan de bladeren kunt zien wat de ruwe en de zachte berk is??? 
-de paddenstoel van kabouter Spillebeen zeer giftig is.....? 
-een parelstuifzwam rookbommetjes laat....? 
-de houtzwam de natuur helpt met opruimen ....? 
-de grote stinkzwam gelukkig maar 2 dagen leeft .....? 
-eekhoorntjesbrood vooral door slakken wordt gegeten  
  en een beschermde paddenstoel is......? 

 

 

Na de heemkunde periode volgt de tweede rekenperiode  
over de 4 bewerkingen én gaan we natuurlijk Sint-Maarten vieren,  
pompoenen uithollen en heel veel Sint-Maarten liedjes zingen! 
 
 

Pareltje uit de kleuterklas 

Iedere maandag schilderen de kinderen ‘nat in nat’. Ze kunnen hier enorm van genieten, want wat er in de waterpot 

gebeurt, is echt magisch. De ene week wordt het water groen. De week daaropvolgend wordt het water paars. Op 

dinsdag worden de schilderplanken ijverig geboend en gesopt door een aantal kleuters. Iedere week weer anderen. 

Het is mooi om te zien hoe ze van zo’n huishoudelijke klus kunnen genieten. En tsja, als het dan toch een waterballet 

wordt, omdat ze willen kijken of een dweil blijft drijven, dan maken we dat toch gewoon even droog.  

 



 

Sint Nicolaas: 5 december 
 
Sint Nicolaas herinnert aan de bisschop van Myra, die vele goede daden deed. De 
diepere betekenis van dit feest is niet eenduidig. Sint Nicolaas kan een wegbereider 
zijn voor het Christuskind, maar wordt ook gezien als heelmaker: iemand die ons 
leert hoe we één worden met het kind in onszelf. Daarnaast wordt dit feest 
simpelweg gevierd op de manier die we allemaal kennen: dan is het het feest van 
geven en ontvangen. 
 

De jaarfeesten: 
Advent: vanaf de vierde zondag voor Kerstmis 
 
De tijd voor Kerst heet de adventstijd; de adventstijd begint vier zondagen 
voor dat grote feest, en elke zondag wordt er een kaarsje aangestoken van de 
adventskrans. Deze tijd is de tijd van de verwachting. We leven naar Kerstmis 
toe en stellen ons open voor dat, wat er uit de hemel naar ons toekomt. Een 
wat diepere betekenis is dat het licht van de natuur, het uiterlijke licht, in deze 
tijd afneemt en heel zwak wordt. Je wordt daardoor teruggeworpen op je 
eigen, innerlijke licht.  
 

Terugblik Michaelsfeest en voorbereiding Sint Maarten 
 
Tijdens de viering van het Michaelsfeest stond dapperheid en moed, maar ook de rijkdom van de oogst centraal. De 
draken zijn verslagen en de kinderen hebben tijdens verschillende activiteiten moed getoond. Ook hebben we 
gezamenlijk soep gemaakt en gegeten. Deze smaakte heerlijk! 
 
Nu zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het komende jaarfeest. De viering van Sint Maarten. In de klassen 
wordt het verhaal van Sint Maarten verteld. Er wordt over Sint Maarten gezongen en het verhaal wordt uitgespeeld. 
Vooral de mantel die in tweeën gesneden wordt, spreekt zeer tot de verbeelding. Sint Maarten deelt immers zijn 
mantel, zodat hij zelf warm blijft, maar ook de bedelaar warm wordt. Dit is een mooi beeld om aan de kinderen mee 
te geven.  
 
Woensdag 11 november is helaas de geplande lichtjesoptocht komen te vervallen, vanwege de strengere 
Coronamaatregelen. Echter, de kinderen zullen het feest van Sint Maarten wel gezamenlijk in de klassen vieren. Hoe 
precies, dat is nog een verrassing!  

Agenda 

11 nov. Sint Maarten 
16 nov. Klas 1 en 2 16:30 – 17:00 uur ophalen Sint pakket 
26 nov. Klas 1 en 2 16:30 – 17:00 uur inleveren Sint cadeau 
30 nov. Advent 
  4 dec. Sint-Nicolaas 
  9 dec. Studiemiddag, kinderen vanaf 12:00 uur uit 
18 dec. Kinderen 12:00 uit 
 
 

 

Basisschoolapp 

Bij deze nieuwsbrief zit in de bijlage de overstap van de 
basisschoolapp van Het Kompas naar Waldorf aan zee. Heeft u 
deze overstap nog niet gemaakt, dan willen we u vragen dat zo 
snel mogelijk te doen. Heeft u vragen of hulp nodig, dan kunt u 
maandagochtend om 8:30 uur( 9/11) of dinsdagochtend (10/11) 
om 8:30 terecht bij Dedy Plug. Zij zal u deze ochtend bij het hek 
helpen. U heeft voor de overstap het BSN-nummer van uw kind 
nodig. 
 


