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Inleiding  

HET VOORJAAR LONKT, NIEUW 

LEVEN KONDIGT ZICH AAN; 

VOGELTJES LATEN VAN ZICH 

HOREN, HET LICHT WORDT 

FELLER. NIET TE VERGETEN JUF 

ANNABEL EN HAAR MAN BART, 
DIE HELEMAAL IN DE WOLKEN 

ZIJN MET HUN PASGEBOREN 

DOCHTER ELLA JANE. WIJ 

HEBBEN DE PRIMEUR OM U HAAR 

TE MOGEN PRESENTEREN. KLAS 6 

FELICITEERT DE TROTSE OUDERS. 

EERST NOG HET WINTERFEEST. 

PERLOU ENGELGEER VERTELT U 

ER ALLES OVER. KLAS 6 VERTELT 

ZELF OVER HOE ZIJ GELD 

VERDIENEN VOOR HET 

SCHOOLKAMP. WE STELLEN U 

VOOR AAN ONZE STAGIAIRE 

HOUDA. NIEUW IS OOK DE 

VERREGAANDE VERSOEPELINGEN 

DIE HET KABINET AFGELOPEN WEEK BEKEND MAAKTE. HET IS NAGENOEG TWEE JAAR GELEDEN DAT DE SCHOOL VANWEGE DE 

EERSTE LOCKDOWN DICHT GING. HET AFSTANDSONDERWIJS DEED ZIJN INTREDE. NU KUNNEN WE WEER TERUG KUNNEN 

NAAR HET OUDE NORMAAL. NIET HELEMAAL, WANT ZOIETS ALS VERGADEREN OP AFSTAND IS WEL HEEF EFFECTIEF 

GEBLEKEN. DE NATUUR IS OOK GEBAAT MET MINDER CO2-UITSTOOT, DUS THUISWERKEN HEEFT VOORDELEN. ER ZIJN 

STRUCTUREEL MINDER FILES ROND DE GROTE STEDEN. WAT ALS UW KIND GEEN GEMAKKELIJKE ETER IS? VIA EEN GRATIS 

WEBINAR OP 28 FEBRUARI KUNT U HIEROVER LEREN. DIT EN MEER LEEST U IN DEZE VOORJAARSNIEUWSBRIEF.  

 

Agenda 

Maandag 21 februari Eerste dag voorjaarsvakantie. 

Maandag 28 februari Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie.  

Maandag 2801 - 0403 10-minuten gesprekken klas 1 t/m 5 

Woensdag 2 maart Studiedag Gestructureerd Samenwerken op de VS, kinderen gewoon naar 
school. 

Dinsdag 8 maart Groepsbesprekingen klas 1 t/m 6, en leerlingbespreking leerrijpheid Kleu-

terbouw 

Dinsdag 15 maart Inloopmiddag nieuwe kinderen/ouders (15.00 – 16.00 uur) 

Woensdag 16 maart Studiemiddag met de BVS na schooltijd. 

Maandag 2903 - 0104 10-minuten gesprekken oudste kleuters 

Maandag 4 april Audit, tevens studiemiddag Kleuterbouw 

Zaterdag 9 april Lentebazaar 

 

Weekspreuk zes- en zevenenveertigste week 16 - 22 februari, 23 februari – 1 maart  

De wereld dreigt te verdoven 
de ingeboren kracht van de ziel. 

Herinnering, treedt nu jij 
vanuit geestesdiepten lichtend in verschijning, 

versterk in mij het schouwen, 

dat slechts door wilskracht 
zichzelf in stand kan houden. 

Ontstaan wil uit de wereldschoot 
de vreugde aan het worden, 

de schijn der zinnen verkwikkend. 
Zij moge de kracht van mijn denken 

toegerust vinden met de goddelijke krachten, 

die krachtig in mijn innerlijk leven. 
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Winterfeest d.d. 18 februari ’22 

Het winterfeest of ook 
wel Carnaval genoemd 
is een uitbundig ver-
kleedfeest voor de 
vastentijd, waarmee 
we boze geesten weg-
jagen zodat de natuur 
tot leven kan komen. 
Carnaval is een geker-
stend heidens volks-
feest, zoals zo vele 
feesten in het jaar. 
Het was een feest ter 
bescherming van het 
ontspruiten van de na-
tuur. Het was een 
groot eetfeest, waarbij 
de resten uit de voor-
raadkast op werden 
gemaakt. Daarnaast 

was deze tijd, overeenkomstig met Maria Lichtmis, de tijd van het zuiveren. De nog steeds bekende voor-
jaarspoets was in deze tijd belangrijk, net als de lichamelijke reiniging door het vasten of een ontgiftings-
kuur.   
Het verkleden tijdens carnaval komt dus voort een oude heidense traditie. Men geloofde erin dat als je 
maar genoeg lawaai maakt en je woest verkleedt, boze geesten werden weggejaagd. En dat was van 
groot belang. Want voor het ontluiken van de natuur was het belangrijk dat de kwetsbare ontwakende 
wortelkinderen grote bescherming kregen tegen het kwade.  
Laten we dansen op het leven, laten we ons weer verkleden en laten we de boze geesten die het niet 
goed voor hebben met de natuur verjagen, zodat we weer een nieuw gemeenschappelijk gedragen be-
wustzijn ontwikkelen voor onze afhankelijkheid van onze sterke, prachtige, maar ook kwetsbare aarde.  
 

Lente 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Een tere, warme zonnestraal 

Kwam hier beneden aan. 
En zag een kleine bloemknop 

Nog dichtgevouwen staan. 
 

De tere, warme zonnestraal 

Scheen nu nog eens zo fel. 
En dacht: als ik maar schijn en schijn, 

Dan opent het knopje zich wel. 
 

En toen nu de warme zonnestraal 
Het knopje maar aldoor bescheen, 

Toen gingen de blaadjes als vanzelf, 

Heel langzaam, heel langzaam vaneen. 
 

Daar binnen zag de zonnestraal 
Een hartje van stralend goud. 

"Dat komt", sprak ’t kleine bloemetje, 

Omdat ik zoveel van je houd!" 
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Ella Jane Groenewegen 

Ontzettend blij tot in de allerhoogste wolken zijn (juf) Annabel en haar man Bart met de geboorte van 
Ella Jane Groenewegen. “Wat een wondertje en mooie, bijzondere ervaring. … Wat een super bijzondere 

en mooie tijd is dit”, schreef Annabel. Ella Jane weegt 3762 gram en is gezond en wel ter wereld geko-

men.  
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Felicitaties van klas 6 voor Annabel en Bart 

Wij feliciteren onze juf Annabel en haar partner Bart en hun poes Nel met de ge-

boorte van Ella, het eerste kindje van onze juf. 

Ella is een heel mooi meisje en wij zijn apetrots op onze juf en haar Ella. We zien juf 

gelukkig weer terug na de meivakantie. 

Want Ella zou toch nog haar mam met ons “moeten” delen tot het einde van dit 

schooljaar. 

Dag juf Annabel, tot ziens en heb een fijne tijd met Ella en Bart! 

Jouw klas 6 x 

 

Audit 1 februari geannuleerd Les over Europa in klas 6 

Eerder berichtten we u over de geannuleerde au-

dit vanwege coronazieken in het team. Deze vindt 
nu plaats op maandag 4 april.  Voor het idee hier-

achter zie nieuwsbrief 9. Op 11 april bezoekt de 

Inspectie van het Onderwijs het bestuur van It-
haka in het kader van regulier toezicht. Dit is 

nieuw in het inspectiekader ‘22: het bestuur ver-
antwoordt zich over de kwaliteit van het onderwijs 

op de onder Ithaka ressorterende scholen.  
 

Purmerendse Vakantieactiviteiten 

Het is weer tijd voor PurVak! Tijdens de voor-

jaarsvakantie organiseren wij elke dag sport- 

en spelactiviteiten op verschillende plekken in 

Purmerend en Beemster.  
Van maandag 21 t/m vrijdag 25 februari. We 

zijn extra trots dat we deze PurVak een derde 

locatie voor de Peuter-PurVak realiseren! 
Deelname is gratis en aanmelden is niet meer 

nodig.  
Het volledige programma, speciale activitei-

ten en de coronamaatregelen kun je vinden 

op onze website. Zie ook bijlage 2. 

 
Verkooprelaas van klas 6 tijdens de zwaarste storm sinds tijden 

Allemaal tassen vol met verse groenten (vele “vergeten" groenten zelf die voor 

sommige kinderen bekend waren), messen, bouillon, snijplanken en knoflook-

pers (hoe belangrijk voor heerlijk soep) kwamen de leerlingen mee op school. 

Hun hoofd met een vragende blik, "gaan we het vandaag wel doen”?  

Tuurlijk gaan we het doen was het antwoord, we gaan zorgen dat we de grens 

van € 1.000,00 vandaag halen voor het geplande schoolkamp begin juli van klas 

6. Wel of geen storm…. 

 

https://www.spurd.nl/purvak
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€ 1.000 grens 
 

Voor nieuwe ouders op 

de VS Waterland 
school: de traditie is al 

jaren dat de kinderen 
uit klas 6 vier dagen 

lang op kamp gaan er-

gens in Noord-Holland. 
Maar dit kamp wordt 

zelf verdiend door de  
leerlingen. Daarom is 

het zo leuk als u ook 
uw centje bijdraagt 

aan de verkoopacties van klas 6 gedurende het gehele schooljaar. Insteek is dat de kinderen alles zelf 

bedenken, organiseren en verkopen. Het geld wordt verdiend d.m.v. een heitje voor een karweitje, bloe-
men verkoop aan de deur, krantenwijk, autowassen en ga zo maar door. De kinderen zijn heel inspiratie 

vol om het zakelijk aan te pakken. Mocht u nog een klusje hebben, schroom niet en spreek een leerling 
uit klas 6 aan.  
Hoe spannend is dan zo een verkoopmoment weer binnen school met de gehele klas….en dan met wind-

kracht 10 als vooruitzicht! Kilo’s groenten lagen op de tafels en de kinderen begonnen met grote enthou-
siaste met snijplank en mes alles in stukjes te snijden alsof ze ervaren koks waren. Hoe fijn is het dan dat 
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je dit heb geleerd in de 
kleuterklassen bij de 

juffies, het gebruiken 
van een “scherp” snij-

mesje en het maken 

van soep voor je klas 
of thuis. En dan 2 kilo 

uit snijden zonder 
enige traan, doet u dat 

na? Er stonden 8 pan-
nen gevuld en de kook-

plaatjes stonden op de 

hoogste stand te borre-
len. Precies om 12 uur 

waren de overheerlijk 
tomatensoep en groen-

tesoep klaar en de peterselie gehakt met een soepstengel voor de verkoop.  

Ook verkochten de kinderen heerlijke “gezonde” chocomel van de Biowinkel uit P’rend (Peperstraat) met 
slagroom en een zalig zelfgemaakt koekje met muisjes. Een aantal kinderen is de buurt ingegaan en 

heeft alle buren voorzien van de heerlijkheden. Hoe tof, de bezorgdienst van de VS Waterlandschool aan 
je deur. 
Graag willen we alle ouders en kinderen bedanken die de wind hebben getrotseerd en de soep & choco-
melk hebben gekocht. Door jullie zijn we over de magische grens van € 1.000,00 gegaan. We zijn er nog 

niet, dus voor vele die gisteren niet konden komen een grote herkansing de komende periode. Hou ons in 

de gaten komende maanden, we hebben nog een paar ludieke verkoopmomenten. 
En o ja, Tikkies doen we echt niet aan, we blijven klas 6 leerlingen van een toffe vrije school in P’rend.  

Fijne vakantie en tot ziens, liefs klas 6 

 

Even Voorstellen Houda R’kiaa 

Dag allemaal, 

Mijn naam is Houda, Ik ben 20 jaar oud. Ik volg de opleiding 

voor onderwijsassistent niveau 4 in Amsterdam en ik zit nu in 

het 2e jaar. Ik wil later docent Frans worden. Na mijn mbo op-

leiding ga ik de docentenopleiding hbo Frans doen. 

Ik woon sinds januari hier in Purmerend. Ik heb niet veel 

hobby’s, ik hou van koken en bakken. In mijn vrijetijd ga ik 

meestal shoppen of lekker naar een terrasje met vriendinnen of 

gewoon Netflixen. Ik ben een sociaal persoon, gezellig en aar-

dig. Ik hou er van om mensen te leren kennen☺ 

Daarnaast werk ik af en toe als oppas. 

Ik zal elke donderdag en vrijdag stage lopen bij jullie. Ik streef 

er naar om zoveel mogelijk de kinderen te ondersteunen als 

stagiaire en dat ik zelf ook heel veel leer van mijn tijd als stagi-

aire. Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten. 
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Lentebazaar op zaterdag 9 april 

 

                         Attentie attentie….de Lentebazaar komt eraan!!        

Op zaterdag 9 April is iedereen welkom van 10.00 tot 14.00 om heerlijk te komen struinen bij de kraam-

pjes                    , van eigengemaakte baksels te smullen                                                            en om vooral heel veel plezier te 

hebben bij de spelletjes voor de kinderen              

Er komt een heus theater          , verzorgd door ouders van de school….van welke klas blijft nog even ge-

heim       !  

Nodig je buurvrouw, je opa en oma, je tandarts en vooral veel gezellige mensen uit om langs te komen! 

            

 

 

 

 

Ook namens Team VS Waterlandschool allemaal een fijne vakantie en tot de 28ste.  

 

 

 
 

 

Bijlage 1 Hoe wordt mijn kind een makkelijke eter? 
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Bijlage 2 Lekker Sporten en Spelen in de vakantie 

 


