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De leerlingen geven aan dat ze een fijn kamp hebben
gehad en daar sluiten wij, de leiding, ons volledig bij
aan. We hebben ook gekeken wat er een volgende keer
anders kan/moet en waar nog meer behoefte aan is.

Start Vrije School Parkstad
Op dinsdag 26 augustus mochten de leerlingen
dan echt op eigen benen naar school. In het mooie
nieuwe lokaal werd een rustige start gemaakt. Het
rooster werd in de agenda opgeschreven. Er werd
vooruit geblikt naar het kamp: de corvee groepjes
werden samengesteld.

De geur van het kampvuur, het verhaal van mol en rat,
het heerlijke eten, de zwempartijen in het koude water,
maar vooral de vanzelfsprekendheid waarmee deze
kinderen begonnen zijn aan het eerste jaar van de
Vrijeschool Parkstad zullen me bijblijven.

Kennismakingskamp in de Eiffel.

Heel veel dank aan Richard, Petra, Thessa en Ellen
voor hun enorme inzet. We hebben elkaar en de klas
goed leren kennen.

Gelukkig hield het eindelijk op met regenen toen we
op woensdag-morgen vertrokken naar Woffelsbach.

Pauline Tillmans.

26 Spiksplinternieuwe 7de klasssers en 5 begeleiders,
waarvan 2 ouders en 3 leraren.
Intussen zullen jullie de meeste verhalen wel gehoord
hebben.

3 Leerling-verslagen van ons
kennismakings-kamp in de Eiffel.

De mooie verhalen, de stoere verhalen, de persoonlijke
verhalen en de ontroerende verhalen. Want als een
ding snel duidelijk voor me werd, is dat dit een klas is
vol met bijzondere mensen.

De opdracht voor Nederlands was om een verslag te
maken vanuit de ik-persoon.

En dat kan ook niet anders, ze maken deel uit van de
trekkersklas van een nieuwe school. Een bijzondere
taak. Het betekent dat er nog heel veel kan, alles ligt
immers nog niet vast…. Maar het betekent ook dat er
nog veel niet is. En ook daar moeten deze leerlingen
zich mee uiteen zetten.

Verslag door Mayra
In de eerste week van school ben ik op kamp geweest,
ik weet niet precies waar ik op kamp was, maar ik weet
wel dat het in Duitsland was.

Daarom zijn we zo blij dat we met een mooi, goed
georganiseerd kamp mochten beginnen.
Door een dag op het water door te brengen, onder
leiding van zeer deskundige begeleidsters, is deze
groep leerlingen een klas geworden. Van spartelende
bootjes en spetterende peddels veranderde het beeld in
rustig varende boten met strak gevoerde peddels. Wat
een verschil tussen de ochtend en de namiddag.
Samenwerken is leuk en leerzaam.

We sliepen in een groot huis. Ik sliep op de kamer met
Zita, Vera, Violet en Sannie.
Voor ons huis was een straatje en als je die overstak,
moest je een bergje af en was je bij het meer.
De volgende dag gingen we zwemmen en toen heel
lang wandelen.

Ja en dat we “maar” 3 kilometer geroeid hebben, dat
geloven we nog steeds niet.

De volgende dag gingen we 5 uur kanoën en in de
avond werd de deur van de jongenskamer gemold.
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De kamers waren erg luxe, je had 2-persoons kasten en
een 1-persoonskast, een prullenbak en een wasbak,
twee hele grote ramen met zwarte gordijnen en 3
krukjes.

Die avond heb ik weer het Weerwolfspel gedaan, toen
heb ik ook verteld, alleen begon het te regenen, dus
moesten we naar binnen en toen gingen we slapen.
Toen het ochtend werd, moest ik ontbijten en alles
inpakken en poetsen. Toen gingen we weer naar huis.
Iedereen vond het jammer, want het was zo gezellig.
We moesten terug, dus iedereen stapte in de auto en
reed terug.

Verslag door Lisa
Ik vond het heel leuk op kamp.
Ik had heel fijn gekanood.
Ik had ook lekker gegeten.
Ik had ook leuk gespeeld.
Ik had ook lekker gezwommen.
Ik heb veel lol gehad.
Ik heb lekker bij het kampvuur gezeten.
Ik sliep op de kamer met Emma en Romy.

Verslag door Elle
Ik ben op kamp gegaan naar de Eiffel, daar ging ik met
de auto naar toe. Ik moest 1 uur rijden, dat duurde best
wel lang, maar ik had leuke kinderen bij me in de auto.
Toen ik daar aan kwam zag ik het spiegelende meer
voor me en overal waar ik keek zag ik prachtige
heuvels met eindeloze bossen.
Eindelijk mocht ik mijn tas halen en een kamer
uitkiezen, ik sliep met Emma, Isa en Myrthe op een
kamer. Het was superleuk met zijn vieren op een
kamer.
Die dag heb ik nog gebasketbald en ook gevoetbald.
Na het eten heb ik geholpen met het kampvuur. Ik heb
ook meegedaan met Weerwolf van Wakkerdam.
De volgende dag zijn we gaan kanoën. Ik zat met
Emma, Violet, Floortje en Vera in een kano. We waren
niet de besten, maar dat maakt niet uit.
Ik heb ook nog gewandeld, dat was echt super, alleen
waren er geen wolven, want ik ben gek op wolven, dus
ik was de hele weg aan het kijken of ik een wolf zag,
maar dat was niet gelukt.
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Michaëlsfeest

Hiermee overwon de aartsengel Michaël de
machten van de duisternis.

29 September, enkele dagen na de herfstevening,
is het de feestdag van de aartsengel Michaël.
Hoewel het feest van Michaël in de vroege herfst
wordt gevierd, behoort deze feestdag toch met die
van Sint Maarten en Sint-Nicolaas tot de drie
feesten, die ertoe bijdragen kinderen op het
kerstfeest voor te bereiden.

De feesttijd van Michaël is een oproep aan de
mensen deze machten te herkennen en een halt
toe te roepen.
Er zijn ontelbare legenden uit vroeger eeuwen
die vertellen over de daden van Michaël. Ook
in de schilderkunst zijn vele afbeeldingen te
zien van Michaël met zijn zwaard, als engel of
als ridder.
Sedert de middeleeuwen, toen de ridders zich
inzetten voor de verbreiding van het
christendom, is de legende van Joris bekend.
Zonder angst trok de ridder Joris erop uit om
tegen de draak te vechten. Hij overwon het
monster met zijn lans en bevrijdde daardoor de
koningsdochter, die aan de draak opgeofferd
zou worden. Met deze daad verricht Joris op
aarde, wat Michaël in de hemel verrichtte. Joris
geeft ons het beeld van de moed die nodig is
om gemeenheid, lafheid, egoïsme en
onwaarheid te overwinnen.

Michael’s actie
Michaël is een van de aartsengelen en de over-

Op 29 september wordt er sponsorloop

winnaar van de draak. Het Michaëlsfeest is het
zinne-beeld dat de mens met zijn bewustzijn

gehouden door de klas. Hoeveel geld kan er
worden ingezameld voor het goede doel. De
klas is bezig om het goede doel te kiezen. In

wakker moet zijn om het kwaad in de wereld te
doorzien en te bevechten. De krachten van de

ruil daarvoor zullen zij rondes rond het
Bekkerveld rennen. De eerste 3 uren op

geest in iedere mens worden op dit feest
aangesproken.

maandag ochtend zal het plaatsvinden.

In de Openbaring van Johannes wordt verteld

Wie van de ouders kan er aanmoedigen, drinken
en een versnapering organiseren?

dat er een strijd in de hemel plaatsvond.
Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak
en zijn aanhangers. ‘En de grote draak, de oude

Agenda

slang, die ook duivel en satan wordt genoemd
en die de wereld verleidt… werd overwonnen

24 september: ouderavond/VVL

en uit de hemel in de diepte gestort.’

29 september: Michaels actie
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29 november: Advent markt

Hulp gevraagd voor nieuwsbrief/PR

Agenda ouderavond

Wij hebben het al eerder benoemd: de rol van
ouders is bij deze school heel belangrijk. Het
daarom fijn om elkaar goed te informeren. We
willen een maandelijkse nieuwsbrief maken, zoals
deze, met bijvoorbeeld werk van de kinderen, een
interview met een leerkracht en andere informatie.
Daarnaast wordt er momenteel een website
ontworpen. We zijn op zoek ouders die hiermee
aan de slag willen gaan. Heb je zin en (een beetje)
tijd? Je kunt een berichtje sturen
Verder zullen er in het komende jaar nog
verschillende activiteiten gepland worden waar
ook ouders een bijdrage kunnen leveren. Dat is
dus meer op ad-hoc en incidentele basis. Zodra
duidelijk is dat er hulp nodig is, zullen wij u dit
via deze nieuwsbrief en/of (hopelijk) de website
kenbaar maken.

Inlopen vanaf 18:45 uur
19:00-19:30 Wie is wie? Jezelf voorstellen, hoe
ben je hier beland; samen.
19:30-19:45: Stand van zaken omtrent
schoolvoortgang; afspraken rondom
communicatie; Pauline.
19:45-20:05: Uitleg financiële ouderbijdrage;
Petra Pasman
20:05-20:20 pauze
20:20-20.45 Uitleg van Pauline. Waar is de klas
mee bezig?
20:45-21:00 Inventarisatie behoefte aan scholing
ouders en wens om mee te helpen; samen.
21:00 Einde
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