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Autumn comes,  
the summer is past,  

winter will come to soon    
Stars will shine clearer,  

skies seem nearer,  
under the Harvest Moon   

 
Autumn comes,  

but let us be glad,  
singing an autumn tune, 

 hearts will be lighter,  
nights be brighter,  

under the Harvest Moon  



Nieuwe website 
De nieuwe website van de school is in de lucht. Er zijn al veel positieve reacties binnen 
gekomen. Er zal de komende tijd nog wel het een en ander aangepast worden. We willen de 
website zo actueel mogelijk houden. We nodigen jullie uit om rond te neuzen op de website 
en ons van feedback te voorzien. U kan een terugkoppeling geven aan meester Gerard 
g.vanuunen@kopwerk.nl. 

 
1e koffie ochtend schooljaar 2022-2023 
 

14 september 2022 

 

De koffie ochtenden zijn terug van weggeweest. Vanuit het team waren Inge en Gerard 

aanwezig. De opkomst van ouders was niet mega-hoog, maar er was toch een leuke mix van 

oud gedienden en nieuwe ouders. Er heerst een ontspannen en open sfeer en er wordt 

gelachen. 

 

 
 

We hebben met elkaar gebrainstormd over communicatie tussen school en ouders en wat wij 

daarin belangrijk vinden, welke communicatiemiddelen gebruikt worden, wat we eventueel 

missen etc. Onderwerpen als Kwieb, de website, de ouderwerkgroep, privacy op de website, 

het wegwijs maken van nieuwe ouders en de invulling van de koffie ochtenden, zijn 

langsgekomen. School gaat aan de slag met de aangegeven tips van de ouders. 

Opmerkingen over en aanvullingen op de nieuwe website zijn heel erg welkom en ontvangt 

Gerard graag via Kwieb. 

 

Er zijn diverse ideeën geopperd voor de invulling van de koffieochtenden, waaronder 

kennismaking tussen ouders onderling, jaarfeesten, zingen of het doen van een creatieve 

activiteit passend bij het seizoen. 

 

Al met al een geslaagde eerste koffieochtend. De volgende ochtenden staan al gepland en 

zijn te vinden in Kwieb en op de website. De volgende vindt plaats op 26 oktober om 8.30 

uur in de ruimte boven het euritmielokaal. We hopen jullie dan allemaal te ontmoeten. 

 

 

Bregje en Meisje Ieke 
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Fietscontrole 

 
 

Euritmie 

Op donderdag 6 oktober is er een Euritmiedag. We beginnen met  een voorstelling: 
Albolina  
 
‘Albolina’ is een prachtige voorstelling. We laten ons tijdens de voorstelling meevoeren in de 
sprookjeswereld van de prinses Albolina die leert hoe ze met compassie om kan gaan met 
de natuur en andere mensen.   
 
De kinderen krijgen daarna Euritmieles met onderdelen uit de voorstelling. 

 
Samen zingen op Stella Maris  

  
Het belang van het zingen en muziek maken voor en met kinderen komt door 
wetenschappelijk breinonderzoek steeds meer tot uiting. Gelukkig staat muziek al sinds jaar 
en dag op het rooster van vrijescholen.   
  
Als je zingt laat je de adem door je lichaam stromen, dat geeft positieve energie en werkt 
heilzaam. Af en toe eens helemaal uit je dak gaan met zingen werkt bevrijdend. Je stem vrij 
gebruiken, zonder limieten, geeft een heerlijke ontspanning.   
  
Helemaal bijzonder wordt het als we samen zingen. Door de aanmaak van serotonine en 
oxytocine ontstaat een gevoel van verbinding en community. De verbinding ontstaat ook 



doordat iedereen op hetzelfde moment ademhaalt, met als gevolg dat zelfs de hartslag van 
de zangers zijn afgestemd.  
  
Kinderen leren de stem begrijpen, de stembanden besturen, de resonerende ruimtes en de 
adem gebruiken. Kinderen merken hoe je het stap voor stap beter en beter kunt beheersen. 
Dit geeft je een flinke dosis zelfvertrouwen! Zingen kan je beschermende muur zijn tegen 
slecht humeur en depressie.  
  
Als Stella Maris vinden wij het belangrijk om samen te zingen. Dit jaar willen we samen met 
de MR, Lauri Brons en team van Stella Maris ‘samen zingen’ vormgeven aan het samen 
zingen.  
  
Hoe gaan we dat doen 'samen zingen’ op Stella Maris?  
  
Alle kinderen krijgen een muziekmap aangeboden om op school liederen te bewaren die ze 
op school aangereikt krijgen. Liederen die bewaard worden zijn liederen die te maken 
hebben met de jaarfeesten maar ook met de periodes en jaargetijden. Elk gezin krijgt ook 
een liedmap mee naar huis om samen te gaan zingen.   
  
De kinderen oefenen de klas overstijgende liederen met juf Lauri en de leerkrachten zingen 
dagelijks met leerlingen. Vanaf 16 september gaan we elke vrijdagochtend, om 08:25 uur, bij 
het kleuterlokaal voor met ouders en kinderen zingen.  
  
Om alles thuis te kunnen oefenen worden de liederen ingezongen en op een gesloten 
YouTube-kanaal geplaatst. Vrijdag (16 september) gaan we voor het eerst samen zingen bij 
de kleuterklas voor op het plein. Ouders kunnen zich samen met de kinderen al voorbereiden 
met het volgende lied:  
  
Autumn comes, the summer is past, winter will come to soon    
Stars will shine clearer, skies seem nearer, under the Harvest Moon   
 
Autumn comes, but let us be glad, singing an autumn tune, hearts will be lighter, nights be 
brighter, under the Harvest Moon  
  
Kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=C8Yqc08TVPk&t=9s  als je het lied nog niet 
helemaal kent. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C8Yqc08TVPk&t=9s


Nieuws uit de kleuterklas 
 

Hiep hiep hoera! Frouke, Jinte en Agnes zijn 4 jaar geworden deze zomer en zijn begonnen  

in de klas!  Lars is verhuisd vanuit Zweden en is ook begonnen. Van harte welkom allemaal!  

 

Het was fijn om op te starten met het zingen van een liedje met de ouders op de eerste dag 

na de vakantie. Wij willen ouders ook op andere momenten in het jaar bij de beginkring 

uitnodigen om samen liedjes rondom de jaarfeesten te zingen.   

 

Aan het begin van de dag komen de kleuters binnen door de door van de klas en gaan ze 

zelf hun tas en jas ophangen op de gang. Wij merken dat dit de kinderen hierdoor 

zelfstandiger worden en dat het binnentreden van de klas rustiger verloopt. Onze dag begint 

om 8.30 en wij vragen ouders om te zorgen dat de kinderen dan aanwezig zijn in de klas zijn 

zodat we gezamenlijk kunnen beginnen.   

 

In de herfst/wintertijd dragen de kleuters binnenschoenen in de klas. Wij willen ouders 

vragen om pantoffels of gympen mee te geven die goed zitten bij springen en een rubberen 

zooltje hebben ivm met het uitglijden tijdens bewegingsactiviteiten. Het dragen van 

binnenschoenen is comfortabel voor de kinderen en houdt de klas schoon voor het spelen.   

Wij spelen in principe elke dag buiten dus hebben de kinderen ook een paar laarzen nodig 

op school (voorzien van naam). Regenbroeken hebben we op school.  

 

Vandaag was de eerste bosdag van de herfst, de locatie was deze keer 't Vierkante Stuk in 

De Dennen. Juf Meta ging mee met de peuters. Wij kijken uit naar activiteiten zoals bramen 

plukken en kastanjes poffen deze herfst.  

 

De kleuters hebben op maandag muziek van juf Mariken. Verder is maandag schilderdag, 

dinsdag gym en tekendag, woensdag bosdag, donderdag broodjes bakken en op vrijdag 

hebben ze gym. De gymlessen zijn in de kleutergymzaal met de eigen juffen. 

 

 

Bordtekening periode klas 4-5 

(gemaakt door: Iete) 

 

 



 
 

 
Beste ouders, 
 
Na een heel bewogen jaar zijn we weer met frisse moed begonnen in de peutergroep en in 
de BSO in onze nieuwe locatie aan de Wilhelminalaan (de voormalige Kompasschool). De 
zon straalt ons nog te gemoed en zorgt voor lekker warm weer. Toch is langzaam te merken, 
dat de herfst zijn intrede zal maken. Binnenkort rondom 29 september zullen we met de 
kinderen het oogstfeest gaan beleven. Het Michaëlsfeest. Voor de jongste kinderen ligt bij dit 
feest de nadruk op de gaven, die we van Moeder Aarde gekregen hebben. In de groep 
worden vruchten gegeten, appelmoes gekookt en appelflapjes gebakken. De wind begroeten 
we met gekleurde slierten papier aan dennenappels, onze windvangers. 
 

 
 
Peutergroep en BSO 
Wij zijn heel blij met onze nieuwe locatie, het is een ruim en licht lokaal en kinderen kunnen 
fijn buitenspelen. Er is echter nog plaats voor nieuwe kinderen in de peutergroep, maar ook 
in de BSO! 
De peutergroep is geopend op dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend van 8.30 tot 
12.30 uur. Kom eens vrijblijvend bij ons kijken op dinsdagochtend. 
De BSO is alle middagen na schooltijd geopend. Wij halen de kinderen op van de Skool, ook 
kinderen van andere scholen zijn van harte welkom. Voor vragen en informatie zie onze 
website www.sterrekijkertexel.nl of bel met Meta Maas 06 48887027. 
 

 
 

Instagram Volg Stella Maris op Instagram via @vrijeschooltexel. We plaatsen er 

regelmatig foto’s van activiteiten die we op school doen! Stella Maris heeft 

inmiddels al 456 volgers. 


