
 
   
 

2 feb Maria Lichtmis 
3 feb Start oudste kleutermiddag 
4 feb Studiedag kleuterjuffen, alle kleuters vrij 
12 feb  Studiedag klas 1 t/m 6. Leerlingen van 1 t/m 6 

zijn vrij. Kleuter gaan wel naar school. 
16 feb Start oudergesprekken 
17 feb Open ochtend voor nieuwe leerlingen 
23 feb t/m 27 feb Voorjaarsvakantie 
3 mrt Ouderavond klas 2 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
5 mrt Ouderavond klas 3 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
12 mrt Ouderavond klas 6 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
16 mrt Ouderavond kleuters Inloop 19.45, start 20.00 

uur  
19 mrt Ouderavond klas 4 Inloop 19.45, start 20.00 uur 
21 mrt  Klusdag 

 
 

Komende woensdag, 4 februari, is er een studiedag 
voor de kleuterjuffen. Op deze dag zijn alle kleuters 
vrij. 
 

Vanaf dinsdag 3 februari hebben de oudste kleuters 
een lange dag in de week. Denkt u aan extra brood en 
drinken. 
 

Afgelopen woensdag hebben onze kinderen uit de 
klassen 1.2.3 en 4 genoten van een prachtige euritmie 
meedoe-voorstelling. Deze werd verzorgd door een 
euritmie theatergroep uit Wenen. Prachtige beelden 
werden hun aangereikt. 
Geweldig om te zien hoe de kinderen hierbij betrokken 
waren! 
Zeker de moeite waard voor herhaling! 
 

Woensdag 28-1-2015 was er een euritmietoneelstuk. 
Het toneelstuk was voor klas 1 t/m 4. Het stuk ging over 
een kleurendief die alle kleuren had gestolen. Donker 
nam alles op de aarde over. Kaylan en Klopper hebben 
samengewerkt om de kleurendief te verslaan. Hierdoor 
kwamen de kleuren terug op aarde. Wat hebben we 
genoten, we zaten er helemaal in. De spelers deden 
erg hun best om het voor de kinderen leuk op te voeren 
en dat is ze gelukt. In sommige stukjes mochten we zelf 
meedoen en dat maakte het heel bijzonder. 
We kunnen het niet beter zeggen: HET WAS LEUKER 
DAN WE HADDEN VERWACHT. 
Groetjes van Anne, Leoni en Roos. 
 

Met een gevoel van voldoening kijken wij terug op onze 
eerst georganiseerde lezing. Om aan te sluiten bij de 
wens van de kleuterjuffen om het onderwerp 
leerrijpheid aan de orde te stellen voor de ouders van 
de oudste kleuters, hebben wij prof. dr. Sieneke 
Goorhuis-Brouwer uitgenodigd hierover iets te vertellen. 
En dat heeft ze gedaan! Door de uitnodiging 
gemeentebreed te verspreiden was de opkomst 
overweldigend (zo’n 80 mensen!). Een volle zaal, 
muisstil luisterend naar de onderzoeksresultaten van 
Sieneke. Sieneke doet al jaren onderzoek naar het 
jonge kind. Wat heeft het nodig om zich voor te 
bereiden op de lagere school? Wat is belangrijk? Rode 
draad in het verhaal is het spelen. Vrij spelen is voor 
peuters en kleuters van wezenlijk belang voor hun 
verdere ontwikkeling. Sieneke noemt verschillende 
spelvormen: het bewegingsspel – kruipen, lopen, 
rennen voor de ontwikkeling van de motoriek, het 
verkenningsspel – het verkennen van de wereld 
waardoor de denkontwikkeling wordt gestimuleerd, het 
imitatiespel waardoor normen en waardenbesef wordt 
ontwikkeld en vanaf ca. 3 jaar het fantasiespel – de 
magische wereld van de kleuter, waardoor het kind 
leert omgaan met bepaalde angsten of onzekerheden. 
Ook de taalontwikkeling is van wezenlijk belang. In de 
eerste zes jaren bied je taal aan door bijv. te zingen, 
voor te lezen, door aan te wijzen en te benoemen. Door 
dit proces van klankherkenning en – productie tot het 
goed leren spreken en formuleren van hele zinnen 
wordt de moedertaal opgebouwd. Spel- en 
taalontwikkeling of zoals Sieneke het noemt ‘de 
hardware’ vormen de basis voor leerrijpheid. Uit haar 
betoog werd heel duidelijk dat je het jonge kind de tijd 
moet geven zich hierin goed te ontwikkelen. Door te 
bouwen met blokken, samen te spelen in het ‘huisje’, 
door te klimmen en klauteren ontwikkelen ze 
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respectievelijk hun rekenvaardigheden, hun sociale 
vaardigheden, hun motoriek en hun inzicht.  
Deze lezing vormt ‘de aftrap’ van onze 
lezingencommissie. We hopen u in de toekomst 
regelmatig te verrijken met lezingen, workshops, 
cursussen e.d. Tot ziens! 
Hartelijke groeten, de lezingencommissie  
Herma, Lenie, Nienke, Monique, Annemarie en 
Annemargreet  
 

 

Heeft u thuis nog lege ecoverflessen (afwasmiddel, 
vloerzeep, allesreiniger) over, wilt u deze dan 
meenemen naar school en afgeven op het 
secretariaat..  
 

De naschoolse sport activiteiten op wijkniveau zijn in de 
eerste week van januari weer van 
start gegaan.. 
Meppel Centrum Maandag 15.30 – 16.30 Gymzaal KC 
Stadskwartier 
Berggierslanden Maandag 16.00 – 17.00 Grasveld 
aan de Ereprijs *Hervat op 2 febr. 2015! 
Haveltermade Dinsdag 16.00 – 17.00 Sporthal de 
Aanloop 
Oosterboer Dinsdag 16.00 – 17.00 Gymzaal 
Oosterboerschool 
Haveltermade Woensdag 13.30 – 15.00 Troelstraplein 
Koedijkslanden Donderdag 15.30 – 16.30 Sporthal 
Koedijkslanden 
*Let op! De activiteiten gaan in schoolvakanties NIET 
door 

Wat leren onze kinderen eigenlijk aan teken-schilderen 
boetseervaardigheden? 
5 maandagochtenden van 9 tot 10.30 uur in de 
gemeenteruimte van de Christengemeenschap  
Catharinastraat 44, inloop 8.45 uur voor koffie of thee. 
geef je ook op als je liever een andere ochtend of 
avond wil. 5 x voor 50 euro. We beginnen op maandag 
9 februari als zich minimaal 4 mensen opgeven. 
Charlotte Luijerink cmluijerink@telfort.nl 06-40536802. 
 

Wetenschapsjournalist Mark Mieras geeft op woensdag 
11 maart een lezing over “De spelende mens” De lezing 
vindt plaats op De Vrije School Almelo, Biesterweg 6, 
7608 RN Almelo. www.devrijeschoolalmelo.nl  
 

Dieuwke Manna/Merijn en Khaleesi 
Herma  Cleo en Luna 
Klas 1   
Klas 2  Caspar 
Klas 3  Arvid 
Klas 4  Vera 
Klas 5  Raymond 
Klas 6  Ferre 
 
 
 
 
 

 
 

Maria Lichtmis 
 

Kom neem je lichtjes in de hand, 
kom naar buiten met je licht. 

Nu de zon weer rijst en de dag weer lengt, krijgt natuur een nieuw gezicht. 
In de herfst stak je je kaarsje aan 

in het donker van de knol. 
Van harte door de kerst gesterkt, 

schijnt het nu zo liefdevol. 
Kom water neem ons licht nu op, 

laat het schijnen in je stroom. 
Laat het stralen saam met sterrenglans in de groei van elke knop. 

Draag ons kleine licht als spiegelbeeld naar het grote licht omhoog, 
dat zon en maan en hemelboog 

het beamen met hun schijn. 
 
 

J.D. van Mansvelt 
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