Datum: 18-08-2020
Beste ouders / verzorgers,
Als je een doel voor ogen ziet,

Dan is het ineens zover! Wij starten officieel
met Vrijeschool De Zeeridder met jullie, als
eerste kinderen en ouders / verzorgers.
Wat zijn wij trots!
Hierbij onze eerste nieuwsbrief met een
heleboel Zeeriddernieuws. Vanaf nu zal deze
brief elke 14 dagen worden verstuurd.

Dan is geen weg te ver,
Dan voel je onwil en moeheid niet,
Dan volg je getrouw je ster!

1) Verhuizing
Wij zijn momenteel heel druk bezig met het
inrichten van onze nieuwe plek, zodat we
maandag 24 augustus officieel kunnen starten.
Gelukkig hebben we de nodige hulp van ouders,
want er is heel wat sjouw en bouwwerk. We
gaan er voor zorgen dat we maandag de
kinderen een warm welkom kunnen heten en
dat zij zich gauw thuis gaan voelen met en bij
ons. ♥

2) De Opening
Als het goed is heeft iedereen een uitnodiging
ontvangen voor de officiële opening van
Vrijeschool De Zeeridder. Na het officiële
gedeelte worden de kinderen zingend
verwelkomd en gaan zij met de leerkrachten
mee naar binnen. Wij hopen dat iedereen
aanwezig zal zijn bij dit bijzondere moment!
‼ Filmen:
De Opening zal worden vastgelegd door
ZuidWest TV. Dit is voor ons natuurlijk erg leuk
en belangrijk. Mocht u er bezwaar tegen
hebben dat u of uw kind gefilmd wordt, dan
horen wij dit graag, zodat er rekening mee
gehouden kan worden. Ook willen wij u in dat
geval vragen zelf afstand te houden.
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3) Parkeren en ingang school
De ingang van de school bevindt zich aan de
achterkant van het Palet, aan de parkzijde.
Graag parkeren in de Rembrandtstraat en dan
langs het kerkje lopen. Ook met de fiets via
dezelfde route. Er zijn fietsenstallingen
aanwezig voor onze ingang. In de bijlage treft u
een plattegrond.
4) Gezonde en milieubewuste school
Vrijeschool De Zeeridder is een gezonde en milieubewuste school. Dit betekent dat wij bewuste
keuzes maken m.b.t. eten, drinken en traktaties. We eten fruit, een gezonde lunch met zo weinig
mogelijk afval en drinken water en/of thee.
Klas 1 t/m 4
Wij vragen u de kinderen het volgende mee te geven voor de pauzes:
- Een stuk fruit
- Een gezonde lunch
- Een leuke, persoonlijke, grote mok, waar zowel thee als water uit gedronken kan worden
(deze blijft op school en wordt dagelijks afgewassen in de vaatwasser).
Kleuters krijgen de lunch van school. Voor hen geldt alleen het fruit en de mok.

5) Verjaardagen
Verjaardagen vinden wij erg belangrijk en zullen wij dan ook uitgebreid vieren. De jarige wordt in
het zonnetje gezet en mag trakteren. Wij ontvangen graag een gezonde traktatie. Er zijn veel leuke
creaties te maken, maar simpel is ook goed genoeg: het gaat om het vieren! Voor ideeën:
http://www.gezondtrakteren.nl/
Wij overleggen graag met u wanneer uw kind haar/zijn verjaardag viert, zodat we de verjaardag
goed kunnen voorbereiden.
6) Social Schools

Social Schools is een programma dat wij gaan
gebruiken als communicatiemiddel. U zult hier
spoedig meer informatie over ontvangen.
7) Schooltijden
De schooltijden zijn dagelijks van 8.30 uur tot 14.00 uur
8.20 uur: aanwezig (buiten ivm Corona)
8.25 uur: leerkracht neemt leerlingen mee naar binnen
8.30 uur: start
14. 00 uur: einde schooldag (kinderen worden naar buiten gebracht)
Er zijn twee pauzes tijdens de dag: een kleine fruitpauze een grote lunchpauze. Beide momenten
gaan wij naar buiten. De buitenspeeltijden zijn gescheiden met die van basisschool Het Palet.
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8) Laarzen en sloffen
Wij gaan graag veel naar buiten, ook naast de buitenspeeltijd van de pauzes. Ook bij regen halen
wij graag een frisse neus. Het is daarom fijn als de kinderen laarzen en een regenpak op school
hebben. Om de klas schoon en netjes te houden (omdat er ook op kleedjes zal worden gewerkt),
dragen de kinderen in de klas sloffen/binnengympjes.
9) Gym
Klas 1/2 zal dit jaar gymlessen krijgen in de speelzaal van ons gebouw, verzorgd door de eigen
leerkracht. Klas 3/4 krijgt 1 les in de speelzaal en zal 1 x per week, op dinsdagmiddag, naar een
officiële gymzaal gaan bij de Montessorischool BOZ. Het vervoer wordt geregeld door de
gemeente.
10) Kalender
Heel binnenkort zult u via uw kind de schoolkalender ontvangen met daarin alle data van
schoolvakanties en studiedagen.
11) Coronamaatregelen
Zoals de reclame het zo mooi zegt; wij zijn er klaar mee, maar Corona is nog niet klaar met ons. Dit
betekent dat wij rekening zullen moeten houden met de maatregelen. De kinderen worden buiten
opgehaald door de leerkracht en weer naar buiten gebracht aan het einde van de schooldag.
Kleuters worden gebracht naar het kleuterplein en gaan vanuit daar met de leerkracht naar
binnen.
Ouders mogen niet in school, alleen op AFSPRAAK. Houd als volwassenen altijd 1,5 meter afstand
van elkaar; bij de Opening, maar ook bij andere breng -en haalmomenten.
12) Interessante websites:
Hier onder enkele sites voor de verdieping van de vrijeschoolpedagogiek/antroposofie:
https://everydaymommyday.com/
https://www.antroposofischleven.nl/
https://www.antrovista.com/
Wij begrijpen dat er veel informatie op u afkomt. Daarom willen wij u vragen deze brief GOED door
te lezen. Omdat het een nieuwe school is, zullen er nog veel vragen opkomen. Wij proberen u dan
ook zo veel mogelijk te informeren. Mocht u toch nog dingen missen, dan horen wij dat uiteraard
graag.
Geniet allen van de laatste vakantiedagen en wij hopen jullie allen te zien op maandag 24 augustus
om 9.00 uur!
Hartelijke groeten,
Team De Zeeridder
Worden wie je bent
“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in
de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe
krachten verrijken.” Rudolf Steiner
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