
De kleutergroep in de herfstperiode 
 
We hebben de afgelopen weken in de klas aandacht besteed aan de herfst en  
oogsten. Tijdens het ochtendspel ging het o.a. over de boer die graan maait en de 
zakken graan naar de molen brengt. De molenaar maalde het in de molen tot meel en 
de zakken meel gingen naar de bakker, juffie van school en de boerin, zodat die ermee 
konden bakken. Met een echt kweern(zie foto) in de klas, die we mochten lenen van 
“graanmolen de Zandhaas” in Santpoort-noord, hebben we graankorrels gemalen en 
van dat meel een broodje gebakken. Mmmm 
Het was mooi om te zien dat de kinderen het ochtend spel verwerkten in hun vrije 
spel. Ze liepen met pittenzakken over hun schouder, want dat waren de zakken meel. 
De kinderen genieten erg van de bosdagen. We hebben al veel herfstschatten 
gevonden. Natuurlijk takken en bladeren maar ook bolsters met nog onrijpe/witte 
kastanjes erin. Leuk om de week erna bruine kastanjes te kunnen rapen. Er werden 
ook hele grote/dikke eikels gevonden. Deze sieren nu de herfstseizoenstafel in de 
klas. 
Op vrijdag hebben we al een aantal keer in de gymzaal gegymd waar we konden 
klimmen en klauteren, evenwicht lopen, touwzwaaien en stoeien op de dikke mat. De 
kinderen genieten ervan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Oudermiddagen 
 
Om samen goed te kunnen starten zullen er aan 
het begin van het volgend schooljaar twee ouder- 
middagen worden georganiseerd. U zult op deze 
middag geïnformeerd gaan worden over de gang 
van zaken in de klas. Uw aanwezigheid is daarom 
van harte gewenst. 
 
Oudermiddag kleutergroep 
31 augustus 2020 van 15:00 - 16:30 uur 
Oudermiddag klas 1 en 2 
3 september 2020 van 15:00 - 16:30 uur 

 

Nieuwsbrief 
oktober 2020 

 
 

Klas 1 en 2 
 
De afgelopen weken hebben we de eerste rekenperiode beleefd. 
We hebben enorm veel geteld! 
Van voor naar achter en weer terug . 
Met klomp (harde stamp) en slof (zacht). 
Met klappen en springen. 
Met eikels, kastanjes en bonen. 
Met Romeinse en Arabische cijfers, met turven en dobbelstenen. 
Met aftelliedjes en versjes om de juiste vorm van de cijfers te leren ; 
  Een schuine lijn, dan een pier          Eerst zijn nek dan zijn lijf, 
  Hekje ervoor, zo gaat de vier          petje erop zo gaat de vijf. 
Met verhaaltekeningen en cijferdictees. 
Met geheimzinnige cijferraadsels en telefoonnummers seinen én opschrijven . 
We werken met de pittenzakken en de schuursponsjes, waar cijfers op staan. 
We proberen in het bos precies uit te kienen hoe groot onze stappen moeten zijn om bij juf uit te komen, 5 hele 
grote of 15 kleine pasjes. En oefenen weer de cijfers, alleen is ons tekenblad nu het zand en ons krijtje een stokje of 
onze vinger. We oefenen de rekenbegrippen; voor, achter,  tussen,  laatste ....en spelen daarom ook van de bokjes 
brutaaltjes; de grootste dikste en het magere kleine bokje .... 
En als klap op alle rekenvaardigheden werken we in ons onwijs populaire oefenschriftje. 
     Er gaat gejuich op als de kapitein de schriftjes mag uitdelen. 
     Ieder in zijn eigen tempo en op zijn of haar eigen niveau. 
     Juist al deze verschillende manieren van oefenen en verwerken zullen ervoor 
     zorgen dat de getallen beter beklijven. Al zal het hoofddoel voor de kinderen
     vooral het plezier in leren zijn ! 
     In de oefenuren gaan we gestadig verder met het aanleren van de letters. 
     De bijbehorende beelden, gebaren en de bordrijwoordjes. 
     Iedere dag herhalen geeft structuur, veilig voelen en vertrouwen in je eigen 
     kunnen. 
 
 



  Contactouders 
 
De contactouders van de  
kleutergroep zijn: 
 
Ramona ( moeder van Hugo)  
                                   
                         Vanessa ( moeder van Mick) 
 
                         En tijdelijk ook Nathalie ( moeder van Artemis) 
 
 
De contactouder van klas 1 en 2 is: 
Paulien de Looff (moeder van Noa) 
 
Wat zijn de taken van een contactouder? 

 
- Als tussenpersoon fungeren tussen de leerkrachten en de ouders. 
Als er vragen of onduidelijkheden zijn kunnen zij proberen antwoord 
te geven. Indien dit niet mogelijk is sturen ze de ouder door naar de 
leerkracht . 
- Mede organiseren van excursies (wanneer de maatregelen 
omtrent Corona dit weer toelaten) en activiteiten rondom een 
jaarfeest. Zij zullen ouders benaderen om te rijden, begeleiden, iets 
te bakken of op een andere manier iets bij te dragen. 
- Ze maken een schoonmaakrooster. We hopen dat ouders ons 1 x 
in de paar weken willen helpen de klas schoon te maken. Het gaat 
dan om de kasten en klein spelmateriaal in de huishoek en 
bouwhoek. Dit zijn dingen die de schoonmakers niet doen. 
 
 

 
Intern begeleider, Miranda van Luling 
 
Ik ben Miranda van Luling en ben, naast 
mijn functie op Waldorf aan Zee, intern 
begeleider op de vrije school De 
Lindeboom, in Haarlem. Deze school 
bestaat 4 jaar en is ontstaan vanuit een 
ouderinitiatief. Daarvoor heb ik op 
verschillende vrijescholen gewerkt als 
leerkracht, remedial teacher en intern 
begeleider.   
Ik ben als intern begeleider 
verantwoordelijk voor de leerlingenzorg 
en heb coördinerende en begeleidende 
taken. Ik help leerkrachten en ouders 
met hulpvragen over kinderen. Vaak is 
het zo dat de leerkracht een hulpvraag 
heeft, dan ga ik dit onderzoeken en 
kijken wat een passende oplossing is.  
Privé ben ik moeder van drie kinderen 
en oma van 2 kleinkinderen. Mijn vrije 
tijd breng ik graag door met sportieve 
activiteiten en huisvlijt… Ik heb 4 jaar 
geleden een klushuis gekocht, dat ik 
samen met mijn zoon heb verbouwd en 
de inrichting heb ik grotendeels 
eigenhandig vervaardigd.   
Ik wil mij graag met de startende school 
Waldorf aan Zee verbinden, vanwege 
het groeiproces.    
 
Met warme groet, 
Miranda van Luling 
 

Onderwijsassistente, Sjoerdtje Rasmussens 
 
Mijn naam is Sjoerdtje Rasmussens.  
Sommigen hebben mijn naam vast al  
eens voorbij zien komen. Samen met een 
medemoeder en inmiddels goede vriendin  
Romee, hebben wij het initiatiefgenomen  
om een vrijeschool op te starten in de  
gemeente Velsen. Inmiddels is Waldorf aan 
zee een feit. En omdat de school volop in  
ontwikkeling is, mag ik vanaf 1 oktober komen werken als 
onderwijsassistent. Ik kijk enorm uit naar mijn nieuwe functie en kan 
niet wachten om alle kinderen te ontmoeten. 
Als onderwijs assistent zal  ik de leerkrachten ondersteunen waar dat 
nodig is. Van kopieer werk, naar voorbereiden van de jaarfeesten tot 
aan kleine groepjes begeleiden.  
Volgens mij ben ik multi inzetbaar en gaan jullie mij vast en zeker een 
keer tegenkomen. Het lijkt mij erg fijn om iedereen te ontmoeten. 
Thuis ben ik moeder van 3 en getrouwd met Nils. Samen met onze 
hond Mexx wonen wij in Santpoort Noord. Onze twee jongens van 
10 en 8 jaar gaan naar de Parnassia school, ook onderdeel van 
Atlant. Lønne, de jongste van het stel is bijna 4 jaar en zal na de 
herfstvakantie starten op Waldorf aan zee. 
Hopelijk zien wij elkaar snel op het schoolplein. 
 
Warme groet, 
Sjoerdtje 
 

 

Kennismakingsmoment  
 

Op woensdag 4 november zal er een eerste 
kennismakingsmiddag zijn voor de nieuwe 
kinderen die in november, december en 
januari  op school zullen komen.  
Het doel van de middag is dat de kinderen 
even kunnen kijken en vooral kunnen 
spelen in de klas en dat de ouders met 
elkaar en de leerkrachten kennis kunnen 
maken. Tevens zal er iets uitgelegd worden 
over het intakeformulier en de entree van 
het kind. 
We hopen op een gezellige middag!   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote jaarfeesten 
 
De grote jaarfeesten, die elke Vrije School viert, zijn 
verbonden met de vier seizoenen: Pasen met de lente, Sint 
Jan met de zomer, het Michaelsfeest met de herfst en 
Kerstmis met de winter. Daarnaast zijn er nog een aantal 
jaarfeesten die daartussen of in combinatie met de grote 
jaarfeesten gevierd worden.  
 
 
Het Michaelsfeest: 29 september 
 
Michael wordt gezien als brenger van de zonnekracht. Hij 
zorgt voor sterke gewassen en voor een goede oogst. Voor de 
mens is hij de helpende hand in strenge winters, hij geeft 
kracht om door de winter te komen. Maar er is meer: 
Het Michaelsfeest is het feest van de engel die een draak 
verslaat. Michael spoort ons aan om onze kracht te 
gebruiken: We kunnen het kwaad in onszelf en om ons heen 
leren herkennen, en het bestrijden. Het Michaelsfeest is dus 
ook het feest van de moed. 
 
In allebei de klassen is het Michaëlsfeest gevierd. Er zijn 
boeken voorgelezen en verhalen verteld over moedig, maar 
soms ook bang zijn. Het verhaal van Joris en de draak is 
verteld, waarbij de draak werd verslagen. De kinderen 
maakten zwierezwaaiers en hebben daar heerlijk mee in de 
lucht gegooid! 

Agenda 

  8 okt. Opening 
  9 okt.  Studiedag  
 Kinderen vrij 
21 okt. Open speelmiddag 
 14:30 – 15:30 uur 
  4 nov. Kennismakingsmoment 
 voor nieuwe kleuters 
11 nov. Sint Maarten/lichtjeswandeling 
 16:30 – 17:30 uur 
 Ingang Heerenduinen 
 Nationaal Park Zuid Kennemerland 
 
 
 

Sint Maarten: 11 november 
 
Sint Maarten was een ridder, die de helft van zijn 
warme mantel aan een bedelaar gaf. Hij is door 
deze daad van menslievendheid het symbool 
geworden van offerbereidheid en goedheid. Je 
hart wordt aangesproken als je Sint Maarten viert. 
Maar ook is Sint Maarten een lichtfeest, dat 
Kerstmis voorbereidt. De kinderen die op 11 
november met hun lantarens van uitgeholde 
knollen langs de deuren gaan, combineren de 
beide aspecten van dit feest. 
 
 
We willen u ouders vragen om te helpen met 
Pompoenen uithollen en aan de buitenkant te 
versieren zodat er lichtjes in kunnen schijnen. We 
hebben het plan om een lichtjeswandeling in het 
bos te gaan maken met de kinderen en ouders. 
 


