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Inleiding 

Met Sint Maarten – de herinnering aan de zomerzon 

tevens de verwachting van het Licht dat komt – is de 

Lichtperiode begonnen. Maandag begint de Advents-

periode. Kerstfeest brengt het nieuwe sterrenlicht. 

Tot het zover is verkeren we met elkaar onder een 

ander gesternte. Er is gelukkig veel hoop in de we-

reld, maar zorgen zijn er ook. Eerder van de week 

schreef ik u al ‘laten we elkaar vast houden’ om in 

goede samenwerking de problemen die we ervaren 

zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Hoop 

en zorg op het niveau van onze schoolgemeenschap, 

dat zijn de thema’s van deze nieuwsbrief. Eerst de 

spreuk en de agenda.  

 

 

Spreuk Vierendertigste week (24 – 30 november) 

Vol geheimenis het bewaarde oude 

met het nieuw ontstane eigenzijn 

innerlijk tot leven voelen komen: 
Opwekkend moet het wereldkrachten 

in mijn uiterlijke levenswerk laten stromen 

en een afdruk van mij maken in het bestaan 
 

 

Agenda 

Maandag 29 november Eerste Advent 

Dinsdag 30 november Poppentheater Koekla: geannuleerd wegens nieuwe maatregelen 

Vrijdag 3 december Sint Nicolaas (onder voorbehoud); kinderen vrij om 13:00 uur 

Maandag 6 december  2e Advent 

Maandag 13 december  3e Advent 

Maandag 24 december  4e Advent 

Donderdag 23 december Kerstviering en Kerstspel (onder voorbehoud) 

Vrijdag 24 december Kinderen vrij, begin van de Kerstvakantie 

Maandag 10 januari ‘22 Kinderen weer naar school 

 
 
 
 

 



’21 – ’22,  27 november ’21, Nieuwsbrief 7, voor (pleeg)ouders/verzorgers van kinderen op de 
Waterlandschool voor vrijeschoolonderwijs te Purmerend 

Nieuwsbrief nr. 7, jrg. ’21 – ’22 Advent 
3 

Lichtperiode  

De sappen in de bomen trekken naar binnen en de 

bladeren sterven af. Ook wij keren ons naar binnen 

(letterlijk in onze huizen en figuurlijk in ons innerlijk), 

naar de stilte toe. Tegelijkertijd is onze innerlijke be-

weging een opgaande lijn, van binnen worden wij 

lichter. Dit is het antwoord op de afstervende na-

tuurkrachten: wij ontsteken het licht in onszelf. De 

lichtfeesten in de komende periode helpen ons daar-

bij.  

 

 

 

 

Coronabeleid aangepast 

Het aantal besmettingen is (te) hoog. Om dat omlaag te kunnen brengen stuurt het kabinet nu aan op 

het verminderen aantal contactmomenten. Hoe 

ingewikkeld dit ook is voor de school, het is van 

belang dat de school open blijft. Dit doet een be-

roep op ieders gevoel voor verantwoordelijkheid 

en op samenwerking. Vertrouwen in elkaar vormt 

de basis. Waaraan we ons nu hebben te houden, 

tevens hoe we ons hiertoe kunnen verhouden is in 

het weekend reeds met de MR besproken. Maandag volgt overleg in het team. De school bericht u dit 

z.s.m. 

In de kern is het de bedoeling om nauwe contacten tegen te gaan, tevens om het risico op besmetting zo 

laag als maar mogelijk is te houden, met als doel dat alles zoveel als mogelijk gewoon doorgang kan vin-

den. Voor beide gaan we ons uiterste best doen, ook al vraagt dat wat balanceerwerk.  

▪ Als iedereen zich houdt aan de basisregels, houden we het risico op besmetting laag. Zie bijlage 1.  

▪ Daar komen vanaf volgende week enkele regels/adviezen bij. U zult ze vast gehoord hebben, anders 

leest u ze hier.  

Rolverdeling 

✓ De school doet er alles aan om ervoor te zorgen dat er tussen de klassen geen contacten zijn. Maan-

dag zal dit in het team besproken worden. U kunt denken aan het gebruik van alle ingangen, geschei-

den pauzes, etc.  

➢ Aan u vragen we om direct het plein te willen verlaten, nadat u uw kind gebracht heeft. Blijft u als-

tublieft niet hangen op het plein, dat garandeert ook een vlotte doorgang naar binnen.  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuw-omt-advies-en-kabinetsbesluit-corona-voor-scholen-protocollen-volgen
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➢ Om ook voor uzelf het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden bevelen we u het Halen en 

Brengen Protocol aan, zoals we dit eerder hebben gedaan. Stelt u zich bij het halen aan de zijkant 

van het plein bij het hek op. Nadere richtlijnen volgen nog.  

➢ De ouders mogen niet meer in de school, tenzij op afspraak. 

➢ Iedere volwassene die de school betreedt draagt een mondkapje, en noteert zijn/haar gegevens in 

het schriftje in de gang.  

➢ Het kabinet geeft het dringende advies om ook de kinderen uit de klassen 4 t/m 6 in de gang een 

mondkapje te laten dragen. De school ondersteunt dit maar hanteert dwang noch drang indien u 

hieraan geen gehoor wenst te geven.  

✓ Voor iedereen geldt: blijf thuis bij klachten, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen.  

➢ Er komen dan als het goed is geen kinderen naar school klachten, die zouden kunnen wijzen op 

een coronabesmetting.  

➢ Uitgezonderd zijn kinderen die vallen onder het snottebellenbeleid. Dat houdt in dat kinderen met 

neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten 

en koorts.  

✓ Daar komt nu bij, klachten of geen klachten, volwassen of kind, dat wie niet immuun is dringend 

wordt geadviseerd om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken.  

➢ Wij rekenen het tot de verantwoordelijkheid van de (pleeg)ouders/verzorgers om hiervoor in eigen 

kring zorg te dragen.   

➢ Hier komt het vertrouwen om de hoek, want de school ziet het niet als zijn taak om dit te gaan 

controleren.  

❖ De school rekent er slechts op, dat de urgentie bij iedereen voldoende gevoeld wordt. Het gaat 

de veiligheid van de kinderen, van u, en niet in het minst die van de ander.  

✓ Externen mogen de school niet meer in, u als (pleeg)ouders/verzorgers evenmin. 

➢ Dat betekent dat we de geplande voorstelling van het poppentheater Koekla helaas moeten annu-

leren.  

➢ Anders ligt dat bij de muzikanten in het kader 

van Eerste Advent, alsmede voor de ouder die de rol 

van Engel speelt: dit is te beschouwen als een on-

derwijsondersteunende activiteit. De muzikanten ko-

men binnen met mondkapje en staan vervolgens ge-

isoleerd van iedereen in de Kuil. Dat is veilig genoeg 

denken wij. 

➢ Dat geldt ook voor de Bieb-ouders, aan wie we 

zullen vragen een mondkapje te dragen. Uiteraard is 

er alle begrip voor als deze mensen ervoor kiezen 

om deze taak even neer te leggen.  

✓ Wat dit betekent voor o.a. Sint Nicolaas bespre-

ken we maandag in teamverband met elkaar.  

➢ Gelet op onze uitstekende en langdurige relatie 

met de Sint, voorts onze goede betrekkingen met 

Spanje,  is het niet onze grondhouding om hem de 

deur te wijzen.   
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30 Jaar Waterlandschool voor vrijeschoolonderwijs 

We vieren in de maand no-

vember het dertig jarig be-

staan van de Waterland-

school. Op dinsdag 30 no-

vember wilden we dit jubileum vieren met een voorstelling van poppentheater Koekla, 

maar dit moeten we vanwege de coronamaatregelen annuleren. De opzet was om de 

voorstelling twee maal uit te voeren, om de kinderen voldoende ruimte in de Kuil te 

kunnen geven. We zoeken een ander moment dat de voorstelling wel doorgang kan 

vinden maar dat zal naar verwachting ergens in ’22 zijn.  

In het voorjaar van 2022 is het dan de bedoeling om het 30-jarig bestaan uitgebreid 

te vieren in een feestweek met het thema Kinderen van de wereld.  

In november 1991 is de school officieel opgericht. M.n. peuterjuf Wally Kouwenhoven 

kwam met het blije nieuws dat er een vrijeschool in Purmerend gevestigd mocht wor-

den. In augustus 1992 kwamen de eerste 11 kleutertjes op school. Op 1 oktober jl. 

stonden er 186 leerlingen ingeschreven. De verwachting is dat de school in het ko-

mende jaar doorgroeit naar 201 leerlingen, een groei die in ’23 doorzet.   

Thema afgelopen week in klas 1 
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IN DE EERSTE KLAS WORDT HET FUNDAMENT VOOR 

GELETTERDHEID GELEGD. DAT DOEN WE OP EEN VEELZIJDIGE 

MANIER, ONDERMEER DOOR COÖPERATIEVE WERKVORMEN TE 

GEBRUIKEN: TELLEN, GETALLEN, HOEVEELHEDEN, ROMEINSE 

CIJFERS, SAMENWERKEN. WAT DACHT U VAN ACTIEF LEZEN? VIER 

LETTERS OP GROTE VELLEN. ALS DE KINDEREN EEN WOORD 

LEZEN MET DEZE LETTERS, MOGEN ZE HET OP HET VEL 

SCHRIJVEN. VERDER SCHOENTJES VOUWEN MET 16 VIERKANTJES, 

EN GETELD IN HET NEDERLANDS, ENGELS EN ZELFS SPAANS. 
NATUURLIJK ONTBREKEN DE SINT TRANSPARANTEN NIET, EN IS 

DE KLAS ADVENT-KLAAR GEMAAKT. HIERONDER DE BEELDEN, 

GEMAAKT DOOR NICOLE.  

 

 

 

 

 

 

Team VS Waterlandschool    
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