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Inleiding 

Terwijl de meteorologische herfst begonnen is trakteren de weergoden ons 

met prachtig nazomerweer. Op een mooie zomerse avond troffen we elkaar 
tijdens de drukbezochte algemene ouderavond. Fijn om deze betrokkenheid 

te mogen ervaren. Middels een fotocollage blikken we er in de ze nieuwsbrief 
op terug. In klas 3 staan dit jaar de Bijbelverhalen op het programma. Juf 

Fanina heeft hiervoor zelf de ark van Noach in antroposofisch vilt gemaakt. 
We tonen het u. Verder in deze nieuwsbrief: de biebouders belichten het rei-

len en zeilen in de schoolbieb; een update van de MR; juf Fanina is op zoek 

naar sponsoren voor onze dichtbundel. Wist u, dat de school een nieuwe vast 
schoonmaakster heeft? Pascalle stelt zich graag aan u voor. De voorbereidin-

gen voor de (eerste) Michaëlconferentie op 1 oktober zijn in volle gang. Uw 
kind is dan vrij. We tonen u de flyer van deze dag, waarop prof. Gert Biesta 

onze keynotespeaker is. Eerst de spreuk en de agenda. Veel lees-/kijkplezier. 

Spreuk Vierentwintigste week (15 september – 21 september)  

 

Door zich steeds opnieuw te scheppen 

wordt de ziel het eigen zijn gewaar; 
De wereldgeest streeft voort 

door zelfinzicht tot nieuw leven gebracht, 
en schept uit zielenduisternis 

de wilsvrucht van de eigenzin.  

 

Agenda 

Hele week Zgn. omgekeerde oudergesprekken in tal van klassen.  
Maandag 20 september  Oudergesprekken, klas 2 

Woensdag 22 september Schoolschaken 

Dinsdag 28 september  Kleuterouderavond 

Woensdag 29 september Ouderavond klas 2 

Woensdag 29 september Michaëlfeest  

Vrijdag 1 oktober Michaëlconferentie Ithaka 

Zaterdag 20 november  HERFSTBAZAR 

Algemene ouderavond donderdag 9 september 

Op een heerlijke zomeravond op donderdag 9 september jl. was er weer een gewone algemene ouder-

avond. Het thema was ‘leren door doen’, door Albert kort toegelicht nadat het team de ouders met zang 
welkom heette. Elke leerkracht verzorgde een activiteit, waarop u kon intekenen. Dat zorgde voor een 

veelzijdig en actief aanbod waarin het zèlf doen het uitgangspunt vormde. Carmen maakte een fraaie fo-

tocollage die u op de volgende pagina aantreft.  

Schoolkalender voor ouders 

Als het goed is heeft u in de laatste week voor de zomervakantie van ons een jaarkalender op papier ont-
vangen. Daarop staan alle belangrijke data voor dit schooljaar. Mocht u deze niet gekregen hebben, laat 

u het ons dan even weten alstublieft. U krijgt dan alsnog een exemplaar.  
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Klas 3 De ark van Noach 

In elke klas op de vrije school staan verhalen centraal. In klas 3 de Bijbelverhalen. Juf 

Fanina maakte de ark van Noach, die u afgebeeld ziet op de volgende pagina. Ietwat 

uitvergroot om de schitterende details niet te missen. Volgens de Bijbelse voorstelling 

was Noach een der stamvaders van het mensengeslacht. Een Babylonische parallel 

van dit verhaal vormt ook onderdeel van de Gilgamesj-epos. Noach bleef wegens zijn 

rechtvaardigheid behouden toen de boze wereld door de grote vloed bedekt werd. 

Nadat hij door God was gewaarschuwd, bouwde hij de ark waarin zijn gezin en de 



 
dieren de ramp overleefden. Na de zondvloed sloot God met Noach een verbond, 

waarvan de regenboog het teken was.  
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De Schooldichter 

De kinderen hebben onder inspirerende leiding van de Schooldichter zelf gedichten geschreven. Dit boek 
wordt ook echt uitgegeven, zodat u het straks in de boekhandel kunt kopen. Om de prijs wat te drukken 

bestaat er de mogelijkheid de uitgave te sponsoren. Juf Fanina legt het uit. Zie in bijlage 1.  

Even Voorstellen Pascale Maria Ceacilia Hinke 

Hallo Allemaal,  

Mijn naam is Pascale MC Hinke. 

Ben geboren in Ilpendam op 31-12-1970. 

Sinds kort jullie ben ik vaste schoonmaakster op de vrijeschool 

Waterlandschool. Elke dag van ma t/m vr ben ik aanwezig.  

Schoonmaken is een intensief, en sociaal beroep, waar je veel voor 

hoort te leren qua schoonmaakmethodes, je houding, qua bewe-

gingen, productkennis, enz. Ik doe dit werk hier met heel veel ple-

zier, en passie. Voel me hier ook als een vis in het water. 

Schoonmaken doe ik al 16 jaar lang in verschillende bedrijven, en 

bij verschillende objecten.  

Ik heb veel werkzaamheden gedaan waaronder Horeca  detailhan-

del, productiewerk (Allround). 

Opleidingen die ik gedaan heb: secretaresse, gediplomeerd kap-

ster, schoonmaak.  

Ik houd van dansen, zwemmen, en op vakantie gaan.  

Tenslotte nog een tip: volg je Hart bij alles wat je doet en wil be-

reiken, en doe het met Passie, op die manier blijf je geïnspireerd 

en gemotiveerd, en krijg je energie. 

Groetjes Pascale 

 

Michaëlconferentie 1 oktober a.s.  

Binnen Ithaka zijn er trots op dat prof. Gert Biesta de gastspreker is op de Michaëlconferentie op 1 okto-

ber a.s. Hij vertelt u graag zelf waarover het zal gaan. U kunt het lezen op de flyer die Ithaka gemaakt 
heeft. Zie hiervoor bijlage 2.  

Update van de schoolbibliotheekouders  

IN DE EERSTE NIEUWSBRIEF NA DE VAKANTIE STOND EEN OPROEPJE VOOR HULPOUDERS VOOR DE SCHOOLBIBLIOTHEEK VAN GEDREVEN 

JUF FANINA (KLAS 3). DAAR IS GOED OP GEREAGEERD, WANT AFGELOPEN TWEE WEKEN HEBBEN 5 MOEDERS IEDER EEN VASTE OCHTEND 

(8:30- 9:00) DE BIEB BEMAND. ONDERTUSSEN IS ER AL EEN AANTAL EXTRA OUDERS BIJGEKOMEN, ZODAT WE KUNNEN ROULEREN, 
SAMEN STAAN OF EEN ACHTERWACHT HEBBEN.  

HET IS HARTSTIKKE LEUK OM TE DOEN, MAAR OOK EVEN WENNEN. VOOR DE KINDEREN, EN VOOR DE BIEBHULPOUDERS. WANT HOE KIES 

JE EEN BOEK UIT ZOVEEL MOOIE BOEKEN? WAT VIND JE EIGENLIJK LEUK OM TE LEZEN EN WELK NIVEAU HEB JE PRECIES?  

DE KINDEREN MOETEN EEN BLAD MEENEMEN UIT HUN KLAS, WAAR DE LEERKRACHT EEN NIVEAU OP HEEFT INGEVULD, ZODAT OP HUN 

BLAD HUN GELEENDE BOEKEN KOMEN TE STAAN. WELKE HEB JE AL GELEZEN EN WEL OF NIET TERUGGEBRACHT? 



 

HET ORDENEN EN ALFABETISEREN VAN DE KASTEN IS NOG EVEN EEN (EXTRA) KLUSJE, TUSSENDOOR OF NA HET VASTE BIEB 

HALFUURTJE...DE KINDEREN ZELF LUKT HET NOG NIET ;-) HET IS HARTSTIKKE LEUK OM HET VERSCHIL TE ZIEN TUSSEN ALLE KINDEREN, DE 

EEN IS GEK OP LEZEN, DE ANDER WIL LIEVER ALLEEN PLAATJESBOEKEN OF KAN ECHT NIET KIEZEN “ZE ZIJN TOCH ALLEMAAL SAAI?”  

SOMMIGE KINDEREN WILLEN HULP EN ZIJN NIEUWSGIERIG, DE ANDER VINDT AL DIE KASTEN VOL MAAR INGEWIKKELD EN WILLEN ZELF 

EEN BEETJE NEUZEN OF JUIST TERUG NAAR DE KLAS.  

DE INZET IS VANAF SCHOOL OM MET GROTE REGELMAAT DE BIEB "HOT EN UP TO DATE TE HOUDEN", VELE BOEKEN KOMEN VANAF DE 

PURMERENDSE BOEKWINKEL HET LEESTEKEN EN MAKEN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK EEN PLEK DIE NIET MEER ONDER DOET AAN DE ECHTE 

BIBLIOTHEEK WATERLAND. 

VROLIJKE BIEBGROET VAN  MARJON SUTHERLAND (BIEBOUDER, OUDER VAN BABET, KLAS 5) 

 

Van de Medezeggenschapsraad 

De MR heeft dit schooljaar 
haar eerste vergadering 
gehad. We bespraken de 
MR jaarplanning en gingen 
onder andere in op de 
thema’s continue rooster 
en NPO en gaven advies 
over de wijzigingen in het 
team. 

Deze week heeft de MR 

maandag avond een trai-

ning gevolgd bij Vrijeschool 

Haarlem met andere MR le-

den van Ithaka. Het was 

heel interessant en ook fijn 

om andere ouders en leer-

krachten van Ithaka te ont-

moeten. 

Vragen en opmerkingen 

voor de MR kunnen naar 

mr@waterlandschool.nl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Team Waterlandschool    

 

mailto:mr@waterlandschool.nl
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Bijlage 1 Sponsors gezocht 

Lieve ouders,                18 september 2021 

 

Vorige week hebben de meeste kinderen een papier mee naar huis gekregen met hierop enige punten rondom 

de ‘in wording zijnde dichtbundel’. Hierover is wat onrust ontstaan, vandaar deze korte brief. 

De eerste vier schoolweken zitten er al weer op en in week 2 bezocht een schooldichter onze school. Dit is een 

landelijk initiatief waar al veel scholen aan meegedaan hebben, maar wij zijn de eerste in Purmerend! 

Omdat de eerste weken van een nieuw schooljaar best druk zijn en er (gelukkig) weer meer ouders de school in 

mogen, maakt dat alles weer volop in beweging is binnen school. Dat er tussendoor gedicht is door de kinderen 

zou je daardoor bijna vergeten! Maar ondertussen hebben alle kinderen in alle klassen hard gewerkt en ko-

mende maandag worden de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet. 

Maandagmiddag ligt alles bij de schooldichter en hij zorgt er vervolgens voor dat alle documenten bij de drukker 

terechtkomen. Eerst wordt er een proefdruk gemaakt, waarbij ik langs alle leraren zal lopen om te vragen of 

alles klopt. 

Bij akkoord, ontstaat dan de vraag; ‘hoeveel moeten er gedrukt worden?’.. nu hangt dit natuurlijk samen met de 

prijs van één dichtbundel. Een zwart-wit versie zal per bundel € 17,50 gaan kosten, een kleurenbundel € 20,- We 

kunnen niet beiden laten afdrukken dus hierin zal vooraf een keuze gemaakt moeten worden.  

Er is een mogelijkheid tot sponsering, bijvoorbeeld door bedrijven. Een bedrijf zou per bundel een bedrag kun-

nen sponseren, dit bedrag gaat dan voor alle dichtbundels van het totaal af. Een voorbeeld; stel dat een bedrijf 

1 euro per bundel wil sponseren en wij bestellen 150 bundels bij de drukker, dan betekent dit een sponsorbe-

drag van 150 euro. De dichtbundel zal dan voor ieder gezin 

€ 16,50 zijn i.p.v. € 17,50. Het logo van het bedrijf wordt dan gestuurd naar de drukker (via mij) en dan komt dit 

logo in de dichtbundel te staan als sponsor van.. De oplage wordt natuurlijk vooraf gecommuniceerd met de 

sponsor! Voor een ondernemer zijn de sponsorkosten 100% aftrekbaar! 

Er worden ook een aantal exemplaren bij de boekwinkel ‘Het Leesteken’ aangeboden, waar mensen ook de 

dichtbundel kunnen kopen. 

Heel graag hoor ik of er mensen zijn of bedrijven die onze dichtbundel willen sponseren. Je kunt natuurlijk zelf 

het bedrag kiezen, hierboven is maar een voorbeeld. 

 

Hartelijke groet en een heerlijk weekend, 

Juf Fanina 

fvnuffelen@waterlandschool.nl 

 

 

 

 

 

mailto:fvnuffelen@waterlandschool.nl


 
Bijlage 2 Michaëlconferentie d.d. 1 oktober a.s.  
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