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In jou strome licht dat jou begrijpend vervult.

Zijn stralen begeleid ik met de warmte van mijn 

liefde.

Met mijn meest vreugdevolle gedachten 

denk ik aan de roerselen van jouw hart.

Ze moeten je sterk maken,

ze moeten je dragen,

ze moeten je helderheid geven.

Op jouw levensschreden

wil ik mijn vreugdevolle gedachten richten,

opdat ze zich verbinden met jouw levenswil

en deze zich in sterkte vindt,

overal,

steeds meer,

door zichzelf.

Rudolf Steiner
In jou strome licht
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Voorwoord:

Hoe kan het toch dat de tijd zo snel gaat! De dagen 
en weken vliegen voorbij en nu is het alweer bijna 
kerst! 
Tot nu toe zijn er 13 schoolweken voorbij, het school 
jaar is pas begonnen en toch zijn we al over een 
kwart van het schooljaar heen.

De eerste “lichtfeesten” zijn gevierd.
St. Maarten met een tocht door de wijk. Een lange rij 
van zingende kinderen en hun ouders met lichtjes in 
uitgeholde pompoenen. Onderweg werden er 
mandarijnen en noten uitgedeeld. Op het veld met 
fakkels omringd, kwam  St.Maarten rijdend op zijn 
witte paard. Snijdt zijn mantel in twee en geeft die 
de bedelaar. Bij school terug gekomen was er 
drinken met daarbij door klas 5/6 zelfgebakken 
koekjes. Fijn dat er zoveel ouders waren die de 
muzikale omlijsting verzorgden!

Advent waarbij de kleuters en de kinderen uit de 
eerste klas het advent tuintje lopen. Een spiraal 
gevormd door zand waarbij de kinderen met een pot 
met daarin een kaars een voor een naar het centrum 

lopen. In het centrum de engel die het licht van het 
kind ontsteekt. De kinderen lopen de spiraal terug en 
zetten hun pot weer op de plek in de spiraal. Ieder 
jaar weer een prachtig verstild moment.

En tussen de lichtfeesten in: St. Nicolaas. St. 
Nicolaas die met zijn trouwe pietermannen, vrouwen 
in dit geval die al 13 jaar de school bezoekt. Helaas 
heeft deze Sint volgend jaar andere verplichtingen.
Wat hadden de knutselpieten dit jaar weer 
ontzettend hun best gedaan! Prachtige advent 
kalenders van hout , mooi bewerkte multomappen, 
uurwerken en vogelhuisjes. De surprises in klas 4 t/
m 6 waren een lust voor het oog. Compliment aan al 
die knutselpieten.

En dan straks kerst. Twee voorstellingen voor 
peuters en kleuters en twee voor de klas 1 t/m 6.
Het grote kerstspel belooft  iets heel bijzonders te 
worden! En ook het kleine kerstspel zal vast weer 
prachtig zijn. (zie uitnodiging)

In ieder geval wens ik een ieder een hele fijne 
kerstvakantie toe! Rust allemaal lekker uit. We 
hebben het verdiend!

Voorwoord
schoolleider

Dorian Hendriks
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Redactie,
We zijn alweer aangekomen op de helft van het 
schooljaar! Een schooljaar waarin we niet zijn blijven 
stilzitten (rust roest tenslotte). Trots zijn we dan ook 
dat we onze schoolkrant deze keer digitaal kunnen 
presenteren, we gaan met onze tijd mee.
Het thema is “eerlijkheid”, kinderen draaien er vaak 
niet om heen en zeggen wat ze denken maar 
naarmate we ouder worden en diplomatieker, 
verandert dit meestal.
Interessant is om voor jezelf te kijken waar je wel en 
niet eerlijk bent. Ben je niet eerlijk omdat je iemand 
niet wilt kwetsen? Ga je daarmee soms wel of niet 
over je eigen grens? In hoeverre is het van belang om 
eerlijk te zijn…tenslotte duurt eerlijkheid het langst.
Lastig is het alleen wanneer je te maken hebt met 
emotionele ladingen en verwachtingen, in die gevallen 
kan eerlijkheid soms te hard aankomen en mensen 
(onbedoeld) kwetsen. Toch is mijn ervaring dat 
eerlijkheid wel zorgt voor een heldere communicatie 
waarin zaken kunnen worden opgelost. Iedereen heeft 
zijn eigen beleving en waarheid en door te 
communiceren wordt dat voor beide partijen helder. 

Mijn wens voor jullie; fijne feestdagen en een EERLIJK 
2014! Lilian

Woord van 
de redactieOns onderwijs 

in het nieuws

bron: NDH, 30 nov. 2013
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Verslag: informatie avond jaarfeesten

Eind september was er op school een informatie avond 
georganiseerd om ouders te informeren over de 
achtergronden van de jaarfeesten die op school gevierd 
worden. Deze avond werd verzorgd door Juf Yvonne en 
juf Dorian. Zij bespraken de eerste jaarfeesten. Later in 
het jaar zullen meer informatie avonden volgen. 
Hieronder een verslag van Sharon Schreuder voor 
degenen niet aanwezig konden zijn. 

Bedankt voor het verslag!

De vier seizoenen worden als volgt vertegenwoordigd:
Aardsengel van de herfst: St. Michael
Aardsengel van de winter: Gabriel
Aardsengel van de lente: Rafael
Aardsengel van de zomer: Uriel
 
De heilige van de herfst zijn St. Michael, St. Maarten en 
St. Nicolaas. Alle drie rijden ze op een wit paard. Het 
witte paard staat symbool voor “gereinigd of zuiver 
denken”.
 
Het St. Michaels feest staat symbool voor moed en 
kracht dat wij als mens nodig hebben om door de winter 
te komen. Juist omdat de winter heel zwaar en moeilijk 
kan zijn voor mens en natuur. Omdat het vroeg donker 
en laat licht is merken wij dat de aarde zich naar binnen 
aan het keren is. De zonnebloemen bijvoorbeeld groeien 
sterk in de lente en zomer en draait met zijn hoofd met 
de zon mee. Tegen de herfst zakt het hoofd van de 
zonnebloem naar de aarde, om zo zijn volle rijpe zaden 

te laten vallen. De zaden liggen zo in de aarde 
verborgen door de winter om zo weer tot bloei te komen 
in de lente.
 
Legende en verhaal van St.Michael:

De engel St.Michael werd als mens uitgebeeld als Jorris 
de ridder. Er was eens een dorpje dat werd bedreigd 
door een draak met een giftige adem, die vlakbij het 
dorp in een meer woonden. Die draak kwam altijd naar 
het dorp om zo zijn eten te halen. De koning en het volk 
van het dorp besloot samen om dagelijks twee schapen 
te offeren aan de draak. Dat ging een tijd goed maar na 
een tijd waren er geen schapen of vee meer over. 
Daarom besloten ze in plaats van een schaap een mens 
te offeren. Zo brak er een moment aan waarop de 
prinses werd aangewezen als volgend offer, de koning 
protesteerde uiteraard.
 
Het volk kwam in opstand tegen de koning maar toch 
moest de prinses naar de draak. Huilend op de rand van 
de meer zat de prinses te wachten op de draak. Op dat 
moment kwam ridder Joris aangereden. Joris schoot te 
hulp, hij temde de draak en vertelde de prinses om haar 
riem om de hals van de draak te doen en zo met het 
draak de dorp in te lopen. De prinses was bang voor wat 
er zou gebeuren, maar ridder Jorris zegt tegen prinses: 
‘Toon je moed en kracht en wees niet bang’. De koning 
was erg blij en bood Joris schatten en goud aan. Jorris 
weigerde en schonk alles aan de armen. Jorris vroeg de 
koning om zich te keren tot het christendom.
 

Jaarfeest 
informatie
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Wat gebeurd er op school tijdens het St. Michaels 
feest?
 
Peuters en kleuters vieren het feest in eigen lokaal. 
Klassen 1 tot 6 word in groepjes van acht leerling 
verdeeld, van jongste tot oudste in een groep. De oudste 
leerling heeft de verantwoordelijkheid voor de groep. 
Eerst word er een mooi verhaal verteld en er wordt 
gezongen. Dan worden er ongeveer 15 spelletjes 
gespeeld, waarbij de kinderen worden uitgedaagd om 
hun moed en angst te overwinnen. Als afsluiting wordt 
er een tekening, gemaakt door de kinderen zelf waarop 
ze hun grootste angst tekenen die daarna verbrandt 
wordt in het vuur (om zo los te laten).
 
St. Maarten
Sint Maarten is van de rechtvaardigheid.
 
Het is het eerste licht feest, dat ook het nieuwe kerkjaar 
aangeeft. Sint Maarten wordt al gevierd vanaf het jaar 
480. In deze tijd van het jaar vieren wij dat het “Licht 
van buiten naar binnen brengen”.
 
Legende en verhaal St.Maarten (mars – martinus - 
het aan god geweide):
 
Een romeinse jongeman uit 316 na chr. Mars (Martinus) 
genaamd, maakte deel uit van het romeinse leger, net 
als zijn voorvaders. Het was winter en de soldaten 
droegen een heerlijke warme mantel die zij van het 
leger hadden ontvangen. Op een dag kwam Martinus 
laat terug naar de stad. Het bataljon moest zich haasten 
om op tijd door de poorten van de stad te komen, 

anders moesten ze buiten in het veld slapen en daar kon 
het heel koud worden.  
Die dag stond er een naakte bedelaar bij de poort die 
zijn hand op stak. Niemand zag hem maar Martinus wel. 
Terwijl hij langsreed op zijn paard pakte hij zijn zwaard 
en sneed zijn mantel doormidden. De ene helft gaf hij 
aan de bedelaar en de anderen helft sloeg hij om zichzelf 
en ging nog net op tijd de poort binnen. Hij gaf  
alleen de helft, want alles wat je in die tijd van het leger 
ontving, bleef eigendom van het leger.
 
Diezelfde nacht had Martinus een droom; God verscheen 
aan hem, hij was de bedelaar met de helft van de 
mantel om zich heen. 

Na deze droom stapte Martinus uit het leger en ging als 
kluizenaar wonen, zijn tijd doorbrengend om God te 
wijden.
 
Na een tijdje werd hij door de dorpsbewoners van het 
plaatsje Tour gevraagd om bisschop te worden. Dit wilde 
Martinus niet en hij verstopte zich onder een hooiberg 
op een boerderij, helaas verraadde een groep ganzen 
hem die in diezelfde hooiberg hun nest hadden. Zo werd 
hij toch de bisschop van Tour, hij overleed op 81 jarige 
leeftijd op 11 november.
 
Als wij naar onszelf kijken heeft iedereen zijn eigen 
mantel; waar wij geboren zijn, wie onze ouders zijn, hoe 
wij zijn opgegroeid enz. Iedereen kan uit eigen wil iets 
van zichzelf op welke manier ook iets schenken aan een 
ander.
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Wat gebeurd er op school met St. Maarten feest
 
Kinderen maken lantaarns op school. Op 11 november 
vanaf 17:00 komt iedereen op school en maken zij een 
tocht door het park en is er een verhaal waarin er een 
echt paard het verhaal van Sint Maarten illustreert. 
De klassen 5,6 en eventueel 4 zorgen voor de catering.
 
 
St. Nicolaas (Bescherm heer)
 
Dit is een bekent feest en de meeste mensen hebben 
wel een idee hierover, er zijn wel een paar legendes en 
feiten:
 
In de tijd van St. Nicolaas was geld heel belangrijk, dit 
zorgde namelijk voor een goed leven en huwelijk. St 
Nicolaas had arme buren, deze buren hadden drie 
dochters en om deze te helpen hing Nicolaas zo nu en 
dan anoniem een zakje met gouden munten aan de 
deur.
Deze gouden munten zijn nog steeds te vinden in het 
strooigoed.
De anonieme gift zoals Nicolaas dat deed, wijst op een 
goede daad om zijn rijkdom te delen.  
 
Er is ook een legende die gaat over Vodan (hiervan 
wordt gedacht dat dit ook met St. Nicolaas te maken 
had). Vodan droeg een hoed en een mantel en had een 
lange witte baard. Zijn zoon heette Vidar, Vodan gaf hem 
de opdracht om in huizen door de rookgaten te kijken, 
welke families iets nodig hadden. Hij werd gezien als een 
beschermheer van het volk die goede dingen voor de 
mensen deed. Het volk gaf hem en zijn paard offers

als dank. Er werd gezegd dat zijn paard acht benen had 
en over de wolken vloog.
 
St. Nicolaas wordt eigenlijk pas vanaf de 19de eeuw 
gevierd, zoals wij het feest nu nog kennen.
 
• Vodar zijn hoed en mantel – Mijter en mantel van 

Sinterklaas
• Paard van Vodar over de wolken – Sinterklaas en de 

pieten over de daken
• Zoon van Vodar die in de rookgaten keek, dit maakte 

zijn gezicht zwart – vandaar zwarte pieten?
•  Offers aan Vodar en paard – Schoen zetten met wortel 

bij de schoorsteen
•  Vodar strooiden voedsel, kleding etc. – dit heeft 

betrekking tot vruchtbaarheid, strooien van
•  zaden – zo ook pepernoten strooien.
•  Hij inspireert het onderbewustzijn – surprise
•  Vermogen tot leren – letter (chocola, banket etc.)
 
Er is ook een dieper liggende betekenis achter 
Sinterklaas;  
Hogere ik - St. Nicolaas is het symbool van het hogere ik
Lagere ik - zwarte piet symbool van lagere ik
Samen vormen ze de eenheid.
 
Wat gebeurt er op school?
 
Sinterklaas wordt gewoon gevierd, zonder grote toeters 
en bellen, geen brandweer wagens die de sint brengen. 
De Sint brengt heel ingetogen een bezoek aan elke klas.
Er wordt vanuit gegaan dat de meeste kinderen in klas 4 
niet meer geloven, vanaf dit jaar worden er surprises 
gemaakt.
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Sint Maarten

Sint Maarten is het eerste feest van de grote 
advent. Het is ook het eerste feest dat in het teken 
staat van het licht, maar ook van elkaar zien en 
delen. De natuur toont zich op zijn aller-ruwst, de 
mens trekt naar binnen in de warme omhulling van 
het huis en ontsteekt er het vuur en de lichten.

Mijn eerste Sint Maarten feest bij de Toermalijn 
vond ik heel bijzonder. In het bos bij de Linneushof,
tegen de schemer. Prachtige pompoenen die in een 
lange rij het bos verlichtte. Zingend een wandeling 
maken en ergens een liedje zingen voor een oude 
vrouw en als dank een walnoot krijgen, verderop 
een liedje voor een herder en een mandarijn 
ontvangen. Op een oen plek, waar fakkels brandde 
het verhaal van sint Maarten aanhoren en 
aanschouwen. Daarna al zingend terugwandelen
naar de ingang, waar heerlijk warme chocomelk en 
koekjes het feest compleet maakte.

Vorig jaar werd het voor het eerst in het park bij 
school gevierd. Anders maar zeker niet 
mindermooi. Prachtig versierde pompoenen door 
het park in het donker, bij de fakkels op het veld de 
bedelaar die het verhaal uitbeeldden
was weer bijzonder.

Dit jaar, vond ik, helaas weinig terug van de magie 
van het feest en de lichtjes. Het was nogniet 
donker, zelfs geen schemer. Vanwege 
werkzaamheden in het park konden we daar niet 
lopen.

Dus liepen we over straat. Geen lichtjes, weinig, 
gezang omdat de stoet ook door de weg werd 
gehinderd.

Bij het grasveld aangekomen, nog steeds heel 
licht, geen verhaal, wel Sint Maarten, het paard en 
de zwerver. Helaas we moesten het doen zonder 
de magie. Wel prachtige huisjes onderweg
en aan het eind heerlijke chocomelk en koekjes.

Wat het Sint Maartenfeest zo mooi en bijzonder 
maakt heb ik dit jaar niet echt ervaren. Ook de 
kinderen ‘klaagden’ over de route, was niet donker 
en geen verhaal!

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een mooie 
route door het park maken en misschien toch weer 
iets later vanwege het licht.

San van Groen

Op de achtergrond de lampionnen van klas 3 voor de 
st Maarten optocht.
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Planten liegen niet.

Toen ik een kind was, probeerden mijn ouders mij te 
leren dat ik niet mocht liegen.
Ik begreep dat heel goed, net als alle andere 
kinderen was ik erg gevoelig voor oprechtheid, voor 
echt contact en de behoefte me niet anders voor te 
moeten doen dan ik was. 
Er waren echter gelegenheden dat ik wel loog, niet 
uit oneerlijkheid of om anderen pijn te doen, maar 
om het meest kostbare dat ik bezat te beschermen: 
mijn eigen, kwetsbare, zich nog ontwikkelende ik.
Dan was ik bijvoorbeeld te laat voor het eten, omdat 
ik iets aan het doen was waar ik veel plezier aan 
beleefde en belangrijk vond. Dat durfde ,of kon, ik 
dan niet te vertellen, en dan verzon ik iets 
onbenulligs.

De behoefte aan oprecht contact is altijd blijven 
bestaan. Dat heeft zich voor mij ook vertaald in het 
me verdiepen in het aspect van de aarde dat geen 
enkele neiging heeft zich anders voor te doen dan ze 
is: de planten-en dierenwereld. 
Hoewel ik niet weet of ze naar menselijke 
maatstaven eerlijk is:de meeste soorten gaan 
immers voor ongebreideld eigenbelang, en zullen 
zeker niet “eerlijk”delen. Maar ze doen dat 
tenminste zonder hun motieven te verhullen.
Een bloem laat zonder valse bescheidenheid haar 
schoonheid zien, en verlept en sterft dan zonder zich 
te verbergen achter make-up en botox. 
Een kat jaagt zonder schaamte en mooie praatjes 
achter een muis aan, speelt ermee, en doodt.

Ik ben geen plant of dier. Ik ben een mens, en leef 
onder en met mensen. Maar gelukkig kan ik me 
elke dag weer laven aan de eerlijkheid en 
kwetsbaarheid van plant en dier.

Zo kan ik mijn kwetsbaarheid en eerlijkheid elke 
dag weer proberen in te zetten. Om oprecht in 
contact te komen. 
Met wat dan ook.

Judith.

tuin nieuws, 
anders 2019



Advent in klas 1

Op de eerste dag na advent was, was er iets speciaals. 
In de verduisterde euritmiezaal was een adventtuintje 
neergelegd. Een spiraal van zand, met in het midden 
een kaars en een engel. Om de beurt lopen de 
kinderen naar het midden en laten daar hun kaarsje 
aansteken door de engel. Ze zetten het kaarsje weer 
terug op de spiraal. Zo wordt de donkere zaal steeds 
meer verlicht. Het lied dat juf zingt... 

wordt begeleid door een lier en als het kaarsje gaat 
branden zijn er hele mooie ´tinkeltjes´ Altijd een 
ontroerend mooi feest. Sommige kinderen lopen 
kordaat en zonder aarzelen hun weg. Anderen twijfelen 
en zoeken. Sommigen stappen over de spiraalvorm 
heen om zo de kortste weg naar het midden te nemen.

‘Kinderen kom,
Zie het licht

gaat in het midden branden

Kom met de kaars in je handen’

‘Kaarsje brandt
in je hand

Laat ’t licht in harten ook schijnen

Dat ’t duister spoedig verdwijne’

Advent; tijd van hoopvolle verwachting, stilte 
na de stormen van de herfst. We zijn op weg 
naar de langste nacht. De mens keert, net als 
de natuur, naar binnen om daar het licht te 
vinden. Iedere week wordt in de adventstijd 
een kaars aangestoken, zodat er uiteindelijk 4 
kaarsen branden.
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Het Oberufer kerstspel

Op donderdagmiddag- en avond voor de 
kerstvakantie wordt in onze school het geboortespel, 
een van de drie kerstspelen, opgevoerd.

Ook dit jaar weer is een groot aantal leerkrachten 
van de school bereid gevonden het spel in te 
oefenen en het u en de kinderen als geschenk voor 
de komende kersttijd aan te bieden. De regie ligt dit 
jaar in handen van Isa (moeder van Mans en Bes).

Elk jaar weer hetzelfde spel, maar elk jaar weer 
anders...
In de voorbereidingen voor het spel hebben de 
spelers en muzikanten zich uiteengezet met zang, 
woord, gebaar, samenspel, achtergronden van en de 
symboliek in het kerstspel.
Elk jaar weer komen er vragen over de taal die 
gebruikt wordt in het spel. Om hier antwoord op te 
geven moeten we eerst terug naar de geschiedenis 
van dit spel.

Prof. Julius Schroer herontdekte de Oberufer 
kerstspelen en bracht ze in samenwerking met 
Rudolf Steiner tot nieuw leven. De spelen komen uit 
Oberufer, een plaatsje in de omgeving van 
Brastislava. De spelen stammen oorspronkelijk uit 
Zuid-Duitsland en werden door weggetrokken 
wijnboeren, die zich in hun nieuwe gebieden 
vestigden, "meegenomen" als hun cultuurgoed.

De taal van de spelen bleef ongewijzigd. De 
oorspronkelijke tekst werd door Mej. Bruinier 
vertaald en geschikt gemaakt voor opvoering in 
Nederland. De archaische taal doet aan als oud-
nederlands, misschien als een boers klinkende taal 
of dialect, maar dat is het niet! Hoewel de taal bij 
het Nederlands blijft is zij speciaal gecomponeerd 
voor de kerstspelen.

In het kerstspel gaat het vooral om het beeld: het 
beeld van Maria met de engel, het beeld van Maria 
en Jozef bij de kribbe, het beeld van de herders in 
aanbidding. 
De taal van het kerstspel en de uitspraak hebben tot 
doel het hartelijke en het gemoedelijke over te 
brengen. 

Het onbevangen kijken en luisteren, zoals de 
kinderen dat elk jaar weer doen, laten het kerstspel 
in de ziel tot leven komen.

Frank van Die

De peuter/ kleuter voorstellingen vinden dit jaar 
plaats op woensdag 18 december om 15h00 en 
17h00.
De voorstellingen voor klas 1 t/m 6 vinden plaats op 
donderdag 19 december om 16h30 en 20h00.
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Hoe zijn jullie bij de Toermalijn gekomen?

Vanuit mijn opleiding en werk op de Savioschool was 
ik al bekend met de Toermalijn. De manier van werken 
en de aandacht die er is voor de persoonlijke 
ontwikkeling vond ik toen al heel mooi. Marijn en 
Jonna hebben eerst op een andere school gezeten. De 
school staat bij ons in de straat en alle kinderen uit de 
straat zaten op die school. Leuk met buitenspelen en 
samen afspreken. Marijn en Jonna hadden het erg 
naar hun zin op hun oude school. Als ouders vonden 
wij wel dat er naast het aanbieden van de leerstof erg 
weinig aandacht was voor de ontwikkeling als mens. 
Daarnaast is Marijn een beelddenker en had veel baat 
bij het leren door te zien en te doen. Deze manier van 
leren werd niet op zijn oude school aangeboden. Ik 
wist dat dat wel op de Toermalijn werd gedaan. Elke 
keer als ik langs De Toermalijn reed, vroeg ik me toch 
af of deze vorm van onderwijs niet veel beter zou 
passen bij onze kinderen en bij ons.

Hoe verliep de kennismaking, wat viel je op?

Uiteindelijk heb ik een gesprek aangevraagd bij 
Dorian. Doordat ik ook in het speciaal onderwijs werk, 
deel ik de passie om met kinderen te werken. Ik ben 
ervan overtuigd dat een kind alleen tot leren kan 
komen als het goed in zijn vel zit. Dat is waar erg veel 
aan gewerkt wordt op deze school, kwam ik in het 
gesprek achter. Dat sprak mij erg aan. Als juf was ik 
natuurlijk ook erg benieuwd hoe het met het

onderwijsaanbod zou gaan. Dat gebeurt namelijk op een 
net andere manier dan ik gewend ben. Uit het gesprek 
bleek ook dat de manier van het bijhouden van het 
leerproces en de manier van toetsen ook op een goede 
manier gedaan wordt. Ik was erg onder de indruk hoe er voor 
elk onderdeel van de ontwikkeling van het kind ruimte is en 
er met zoveel passie gewerkt wordt. 

Hadden jullie een verwachting en zo ja, is daaraan 
voldaan? 

Ik had gehoopt dat Marijn en Jonna nog beter in hun vel 
zouden gaan zitten en ze naast het leren ook als mens 
gestimuleerd en ondersteund worden door de leerkrachten.

Zijn jullie blij met de keuze? 

Tot nu toe komen alle verwachtingen nog helemaal uit. De 
kinderen gaan met veel plezier naar school. Zij voelen zich 
erg welkom en wij ook. Het is mooi om te zien hoe er met de 
kinderen gewerkt wordt. Ze vertellen veel over school en wij 
vinden het mooi om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen. 
De overstap naar andere school was een lastige keuze. De 
kinderen waren zo gewend en hadden daar al zoveel 
vrienden. Ik ben blij dat we deze keuze hebben gemaakt. Ook 
hier op school hebben ze nu al veel vrienden en vriendinnen 
gemaakt.

Wat zou je andere ouders aanbevelen?

Het is belangrijk dat alle ouders de keuze maken die bij hen 
en hun kinderen past. Mocht je twijfelen en je afvragen welke 
vorm van onderwijs bij je past, ga dan kijken en sfeer 
proeven op een school. Kijk op welke manier er geleerd wordt 
en of er ook ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Want 
elk kind heeft het recht om goed in zijn vel te zitten en op die 
manier tot leren te komen.

Mirjam Draijer, moeder Marijn en Jonna

Interview nieuwe 
ouder
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Zingen,  ik doe het graag! Onder de douche, in de 
auto, op de fiets, tijdens het koken, maar het 
allerliefst zing ik liedjes voor mijn kinderen wanneer 
ik ze naar bed breng. De spontane actie van Anne en 
Henk vorig schooljaar om een muziekgroepje op te 
richten leek mij de ultieme manier om de liedjes te 
leren kennen waar mijn kinderen ’s middags mee 
thuis kwamen. De liedjes uit mijn kindertijd ken ik 
achterstevoren, maar Jan Huygen-in-de-ton, 
Dikkertje Dap en zeg-ken-jij-de-mosselman gaan op 
den duur toch wel vervelen. Het liedjesboek van de 
Toermalijn opende dan ook deuren en de blik op de 
verbaasde snoetjes van mijn kinderen (hè, kent 
mama dat liedje óók?) waren onbetaalbaar. Nu 
zingen we thuis alle jaarfeesten mee en trakteren we 
elkaar ’s avonds op rustige en feeërieke slaapliedjes.

Inmiddels heeft de muziekgroep (de Troubadours!) 
aardig gestalte gekregen en staan de 
woensdagavonden in het teken van zingen én muziek 
maken! Ons repertoire omvat naast de ontelbare 
schoolliederen ook een twist van pop en 
multiculturele liederen. Lula Jze Jezeniu (Pools), Erev 
shell shoshaniem (Israëlisch), Noyana (Zuid-Oost 
Afrika), maar ook klassiekers als The Sound of 
Silence, Danny Boy en het Grolsch lied (neuriënd!) 
studeren we in en het zijn allemaal kleine projecten 
op zich! De euforie is dan ook groot, als we weer een 
lied volledig onder knie hebben, al dan niet 
meerstemmig. 

Op een laagdrempelig niveau zingen we en maken 
we muziek en daarnaast is het een gezellige 
bedoening! We zoeken dan ook nog 
enthousiastelingen die zich bij ons aan willen sluiten! 
We doen ook mee aan uitvoeringen op school 
(jaarfeesten) en zijn van plan af en toe mee te doen 
aan open podia of Korendagen. Je kunt makkelijk 
instappen en je hoeft absoluut geen zangtalent te 
zijn, het is ook leuk als je een muziekinstrument 
bespeelt! 

Voor meer informatie kun je terecht bij Anne 
(moeder van Roel en Isabel) of stuur een mail naar 
mijngevoel@casema.nl . We repeteren iedere 
woensdagavond aan de Mesdaglaan 42, kom eens 
langs, hoor en geniet! 

Charlotte, moeder van Siem (kleuters)en Jara 
(kleuters)

Nieuws van de 
Troubadours

Een valse noot zingen is 
onbelangrijk, maar zingen 
zonder passie is onvergeeflijk! 
 

-Ludwig van Beethoven-
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WintersRecept

Appelbol

Vul een geschilde uitgeholde appel met een klein 
klontje roomboter wat kaneel en suiker (of alternatief; 
honing). Pak de appel in een velletje bladerdeel, leg 
hem met de dichtgevouwen kant onder, op een stuk 
bakpapier op de plaat in de oven, bestrijk hem met wat 
losgeklopt eigeel en bak hem dan 20min op 200 graden 
tot hij mooi bruin is. 
Kan ook heerlijk als een toetje met room of vanillevla.

Warme kerstdrank

Lekker voor na een koude wandeling.
Nodig: 
1 liter echte appelsap
1 stokje kaneel
1 cm gember

Verwarm het mengsel een half uur maar laat het niet 
koken! Verwijder dan het stokje kaneel en de gember. 
Serveer warm in mooie glaasjes.

Mmmm

foto van: http://oliebollenmaken.tipjes.nl
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Peuters
Morgenland 3231



Kleuters
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Klas 1
vormtekenen
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Klas 1

en ook dit jaar bracht Sint 
prachtige mappen mee waar de 
kinderen hun bladen in kunnen 
bewaren.

Wat een knappe knutsel pieten!

Een kleine inpressie....
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In klas 2 is, in de herfst, in de periodelessen 
gewerkt aan het onderwerp: BOMEN.

Als klassenleerkracht bepaal je zelf aan welk 
onderwerp je je heemkunde- lessen wilt besteden. 
In onze nog nieuwe school en omgeving, maar ook 
uit eigen interesse daarom dit onderwerp.

In de wijk Elsbroek, de wijk waar onze school in 
staat, staan veel verschillende soorten bomen.Een 
nog niet zo oude wijk, maar de diversiteit is groot.

In de lessen zijn verhalen verteld, wandelingen 
gemaakt in de wijk waarbij "naast de boom" een 
verhaal of legende werd verteld, boom- tekeningen 
gemaakt, schorsafdrukken gemaakt, vruchten, 
bladeren en zaden werden verzameld.

De "slingerboom" heet nu treurwilg, de boom voor 
het raam in onze klas: plataan en de ranke bomen 
met hun zilverkleurige schors: berk. Ook hebben 
we de kastanje, de eik, de beuk en nog andere 
bomen bekeken, getekend en beschreven.

In het park naast de school, werden in deze tijd 
bomen omgezaagd. We konden zo de jaarringen 

bekijken. Gelukkig komen er weer veel bomen voor 
terug !!!!!!

Aandachtig voor verhalen wat een boom allemaal 
meegemaakt heeft hebben we van deze periode 
genoten.

De kinderen hebben in een speciaal bomenschrift,, 
veel van wat is verteld en is geleerd, bijgehouden.

 

meester Frank.

Klas 2
Bomen
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Het jaar in mozaïek.

In de derde klas is een van de centrale thema’s: de 
ambachten. In dat kader ben ik met de kinderen gestart met 
een mozaïekproject. Steeds maken twee kinderen uit de klas 
een mozaïek rondom het jaarfeest van het moment. Cyanne 
en Noah E hebben hun mozaïek met thema St. Michaelsfeest 
al afgemaakt, net als Nynke en Jasper rondom St. Maarten. 

De volgende twee mozaïeken rondom Sinterklaas zijn in de 
maak. Het is heel leuk om te ervaren hoe verschillend de 
kinderen zo’n project aanpakken. De een besteedt veel werk 
aan een ontwerp vooraf, de ander heeft een plan in zijn/haar 
hoofd en de derde laat het liefst iets ontstaan al doende. 

Het werken met scherpe tegelstukjes en een gevaarlijke 
tegeltang gaat de kinderen heel goed af, ze zijn natuurlijk ook 
niet meer de kleinsten! 

In de school hebben we een mooie plek gekregen, bij de 
entree van de zaal, om de mozaïeken op te hangen. Aan het 
eind van het jaar zijn alle feesten verbeeld en zien we het jaar 
in mozaïek!

Door Nathalie Brouwenstijn (moeder van Nynke, klas 3)

Regen- en 
bladerstormen 
rondom St. Michael

Pompoen (St. Maarten) 

St. Maarten deelt zijn 
mantel in twee stukken, 
voor de poort

De draak die verslagen 
moet worden (St. Michael)

De oude 
ambachten in 

klas 3
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Elke dag als de school begint gaan we na de spreuk op het blote 
voeten pad. Dat is een houtenkist die is 6 cm hoog en 3 m lang. 
Er liggen 40 stenen aan de zijkanten, dus aan elke kant 20. Aan 
het begin en aan het eind ligt ook nog een steen. Als eerste 
staan alle kinderen met blote voeten in een rij achter het blote 
voeten pad. Dan gaan we 1 voor 1 over het blote voeten pad. 
Aan het einde staat er een stoel waar we onze voeten kunnen 
afkloppen. Dan pakken we onze eigen handdoek en onze 
cremmetjes. We hebben bijvoorbeeld therme, rituals, lavendel, 
olive butter formula en huile corporelle. Dat zijn een aantal van 
de cremmetjes. Dan gaan we met onze voeten in een warm 
badje. En dan gaan we elkaars voeten masseren. Zelf vind ik 
het heel leuk om te doen. Deze periode hebben we tot de 
kerstvakantie. 

Door: Sofie van Trigt

Het is leuk en fijn om in een warm badje te 
zitten en gemasseerd te worden. Je wordt er 
sterk en stevig van. Het is goed voor je en we 
doen het ook samen. Dan leren we ook 
samenwerken en dat hebben de derdeklassers 
nodig. Het is allemaal goed. Dan leren we om 
goed op de grond te staan. Sommige kinderen 
die nemen hele grote stappen en sommige hele 
kleine stappen. We gebruiken olie en massage 
creme. 

Door: Sita van Rijn

Hier in klas 3 hebben we voetenperiode en taal. We hebben een pad met 
zand. En aan de zijkanten van de klas teiltjes. Als je over het pad bent 
gelopen ga je in een teiltje zitten waar al olie inzit. Je doet het ook erbij, 
als je dat wil. Je krijgt er vertrouwen van. Ikzelf vind het erg leuk een 
rustmoment voordat we gaan werken. 

Door: Nynke Bakker

De voetenperiode is heel leuk en we doen het elke dag. Het pas is 
een houten bak die door Noah E's opa is gemaakt. En daar zit 
zand in. Daarna gaan we met onze voeten in een bakje water en 
dan gaan we elkaars voeten masseren. En het is heel fijn en het 
vergroot je zelfvertrouwen. 

Door: Ewout Moesker

De voetenperiode is fijn.
We mogen masseren met gein.
Er is een voetenpad zo recht als een 
lijn.
Het is prettig en fijn.
Hier kunnen de juffen heel lief zijn.
We hebben juf Thirza in klas 3 heel fijn.
Het is gezellig en nooit niet fijn.
En dit was mijn rijm.

Door: Jasper

Klas 3
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Klas 4
taalperiode
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Om de kinderen te laten ervaren wat 
het verleden is. Hebben we een collage 
gemaakt over vroeger. Dit is namelijk 
het verleden van de kinderen. Hierdoor 
is het verleden tastbaar geworden en is 
ook de taal gaan leven.

juf Maya
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Poëzie-tea 

Wij, klas 5/6 hebben 16-10-2013 een poëzie-tea 
gehad. Het was gezellig en de kinderen hadden cake 
en taart gebakken.

Poëzie-tea gaat over gedichten en klankdichten. Ik 
laat hier beneden een klankdicht zien.

Zoals ik al zei het was heel gezellig.
Caitlin (klas 5)

Bla, bla de bla

Kwebbel, kwebbel, kwebbel,

Kwakerdekwaak

Bladibladiblo

Kwebbel, kwebbel, kwebbel.

Gek

Energie

Zonnigheid

Echt waar

Leuk

Love

Interessant

Gezellig

Hiernaast staat een acrostichon 
over gezellig. Van boven naar 
beneden staat het woord 
gezellig.

Wij hadden in de klas een poëzie –periode. We 
hadden veel dichtvormen behandeld zoals Haiku’s, 
copla’s en een elfje. Aan het eind hadden we een 
poëzie-tea gehouden, Iedereen had een gedicht en 
op het podium had hij of zij het over die dichtvorm. 
Daarna hadden we workshops. Het was een groot 
succes. 
Merijn (klas 6)

klas 5/6 Bal breien

Juf had op you-tube een filmpje gezien hoe je een 
bal breit. Toen werden we in groepjes van 6 gedeeld 
en gingen we breien.
Ieder moest 1 lapje breien en daarna zette juf de 
ballen in elkaar. We hebben ze toen ingepakt en aan 
de kleuter en peuterklassen gegeven. 
Evelien (klas 6)

Met de klas gingen we ballen breien. We werden in 6 
groepen verdeeld en moesten allemaal een strookje 
breien.Ik was de leider van een groepje. Het strookje 
moest averecht gebreid zijn. Later als de zes 
strookjes klaar waren werd er een bal van 
gemaakt.De ballen die we hebben gemaakt hebben 
we aan de peuters en de kleuters gegeven. 
Bes (klas 5)
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Sinterklaas in klas 5/6

We kwamen in de klas en zagen hele mooie surprises. We 
gingen in de kring zitten en we gingen beginnen. Er stonden 
regels op het bord als je 1 gooit mag je een surprise pakken 
voor jezelf.Toen alle surprises op waren gingen we het spel 
fop-cadeaus spelen, dat was 
super leuk. Matthijs (klas 6)

-----------------------------------
We hebben Sinterklaas gevierd met klas 5/6. Iedereen 
maakte voor iemand die hij had getrokken een surprise.Er 
waren hele leuke surprises gemaakt, zoals het 
Vrijheidsbeeld, een paardenvoerbak en een bloempot met 
bloemen. Daarna hebben we nog een spel gedaan met 
kleine cadeautjes en een dobbelsteen. Het Sinterklaasfeest 
is geslaagd Aimée (klas 6)

-----------------------------------
Wij, 5/6 hebben Sinterklaas gevierd. Eerst hebben we de 
surprises uitgedeeld en toen kwam plotseling Sinterklaas 
maar ik ben gluten-vrij dus had Sinterklaas een glutenvrije 
zak pepernoten mee. Het feest was erg leuk en we hebben 
veel gelachen. Laurens (klas 5)

-----------------------------------
Wij hadden surprises gemaakt. Ze zijn heel mooi geworden, 
bv een pandabeer, het Vrijheidsbeeld en nog een pot met 
rozen. Ikzelf had een grasveldje met een bal gekregen. 
Toen de cadeaus en de surprises op waren speelden we 
het spel met fop cadeaus.
Groeten van Mees (klas 6)

-----------------------------------

5 deceber waren er super surprises gemaakt. De week 
daarvoor hadden we spelletjes gedaan met alle klassen 
waarbij de klas 5/6 de leider was. Er waren leuke 
cadeautjes. Ik kan niet wachten tot volgend jaar. 
Tijn (klas 5)

klas 5/6 
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Euritmie in de kleuterklassen.
Al euritmie-docente geef ik alle klassen op school euritmie-les.
Het komende jaar zal ik in de schoolkrant in een aantal 
artikelen toelichten, wat er zo bijzonder aan dit vak is. Welke 
menskundige aspecten uit het leerplan worden hier in dit 
bewegingsvak geoefend en ondersteunen daarmee de 
processen van het kind in zijn ontwikkeling enerzijds en ook 
zijn leerproces bij de aangeboden leerstof en periode inhoud.
In dit artikel ga ik jullie vertellen hoe dit in de kleuterklassen 
vorm krijgt en wat de euritmie in deze lessen voor de kleuters 
kan betekenen. Een aantal ouders zijn hier al mee bekend 
door de open-lessen die zij in eerdere jaren hebben kunnen 
bijwonen.

Het ophalen van de kinderen in de klassen en  hoe we de les 
beginnen
De vier kleuterklassen bij ons op school, hebben verdeeld op 
donderdag- of vrijdagochtend elk een half uur euritmie les.
Ik haal de kinderen op in de klassen, al waar ze hun euritmie-
schoentjes meestal al aan hebben.
Soms zitten de kinderen klaar, soms zijn ze nog aan het 
knutselen.

We stemmen ons af en langzamerhand vormt zich een rij, 
waarbij voor drie klassen geldt, “met twee enthousiaste hulpje 
voorop” die mij helpen de klapdeuren in de gang open te 
houden.
We zingen een lied dat bij het verhaal of seizoen hoort, terwijl 
we op weg gaan naar de zaal.
Meester Ward (onze Pianist!) zit al in de zaal achter de piano 
en laat voorzichtig de begin-toon horen, waarna we die 
overnemen en naar goede gewoonte, al vrolijk huppelend (en 
met onze armen in een geopend gebaar) de zaal binnen 
komen. Soms blijft er een nieuwe of wat zieke kleuter 
bedremmeld staan en wacht op zijn of haar juffie om aan te 
sluiten. 
Al zingend vormen we onze kring, waarna achter een volgens 
de “zon”, meester Ward, de juffen en alle kinderen met onze 
voeten en armen worden begroet. Soms verstild ons lied tot 
een steeds kleiner wordende beweging, zoals bijvoorbeeld een 
klein klokje dat  naast ons oor klingelt.
Vast ritueel in de lessen zijn 3 stijgende kwinten  aan het 
begin van het verhaal en 3 dalende aan het einde. Rudolf 
Steiner gaf drie aanwijzingen voor de kleuter-euritmie 
waaronder deze kwint.

Euritmie is een expressieve danskunst, die in het begin van de twintigste eeuw (circa 1908 - 1925) in Duitsland en 
Zwitserland in de kringen rond Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, ontstond.

Euritmie wordt beoefend als zelfstandige kunstvorm maar ook als onderdeel van omvattender podiumpresentaties. 
Gecombineerd met geneeskundige kennis wordt euritmie ook bij therapeutische processen ingezet. Op vrije scholen is 
euritmie opgenomen in het algemene onderwijsprogramma. (Bron: Wikipedia)

Tijdens open lessen mogen ouders van de Toermalijn snuffelen aan dat wat euritmie is. Toch is er echter weinig bekend over 
dit mooie vak. Vandaar dat wij in de komende schoolkranten een aantal artikelen zullen plaatsen die geschreven zijn door een 
vakcollega van juf Petra. Zij beschrijft hoe zij werkt met haar klassen en vertelt over de achtergronden hiervan.

Veel leesplezier! 

Euritmie binnen het 
vrijeschool onderwijs
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De kwint (dit is het interval van grondtoon naar de 5e toon er 
boven of onder), zou voor het kind als een omhulling zijn 
tussen zijn eigen sfeer en die daarbuiten.
Het kwintgebaar bij de kleuters ziet er als volgt uit: De handen 
openen zich naar boven en eindigen als een open O rondom 
het hoofd.Wij noemen dit “de zon die gaat opkomen”!
Zelf ben ik deze gebaren steeds meer gaan beleven als het 
openen van een sfeer, waarin het verhaal kan klinken en ook 
weer afgesloten wordt. Het zien van al die armpjes die vol 
aandacht dit mee vormen, is vaak een wonder mooi en 
ontroerend moment. Terwijl wij dat doen probeer ik ook om 
hun heen dat gebaar te leggen, zodat ze omhuld zijn in het 
mee bewegen daarna: Het gezamenlijk bewegen wordt dan 
welhaast tot één bewegingsgebaar.

Ieder kind zijn eigen weg.De kleuter beweegt nog sterk vanuit 
de nabootsing, zijn wil is daar op gericht. Er zijn kinderen 
waarbij dat heel vanzelfsprekend is en anderen weer totaal 
niet. Ook vraagt het geheel een concentratieboog in het volgen 
van het verhaal en het meebewegen daarbij. Ieder kind stapt 
daar dan ook op zijn manier in. Voor het ene kind is alles wat 
we doen vanaf de eerste minuut vanzelfsprekend en stroomt 
met de gebaren en bewegingsoefeningen vol mee, voor de 
ander is de kracht die ervan uit gaat te overdonderend en  
kijken ze eerst toe! Maar er zijn ook kinderen die lange tijd 
“innerlijk mee bewegen” en daarbij gewoon mee lopen in de 
stroom. helpen bij een beweging. Anderen hebben last van 
teveel beweging en moeten eerst tot rust komen in de stroom. 
Het gaat er om dat het kind zich stukje bij beetje thuis gaat 
voelen in zijn eigen levens- en bewegingselement, ieder op 
zijn manier! Daar gebeuren soms echt wonderen: Het ene kind 
sluit ineens met zijn armen bij een gebaar aan van wat hij 
vanuit zijn omgeving waarneemt, het andere kind begint 
ineens mee te huppen en vandaar uit mee te bewegen. 
Er zijn ook kleuters die zo weg dromen in het verhaal, dat ze 
af en toe aanspoort moeten worden, door ze uit te nodigen 
mee te helpen bij een beweging. Anderen hebben last van 
teveel beweging en moeten eerst tot rust komen in de stroom. 

Het moment waar het kind geheel instapt in de stroom en vol 
erbij is, is veelal een moment van gezamenlijke waarneming 
tussen de juffies. Na het verhaal zeggen we als juffies dan 
voorzichtig -zonder direct de naam te noemen- dat er vandaag 
weer een kindje was dat “getoverd” heeft. Het betreffende 
kind weet dit meestal zelf ook; alsof er iets “wakker geworden” 
is! Dit ogenblik als juffen mee te maken is elke keer weer 
adembenemend mooi!

Door de euritmie leren omgaan me je eigen levenskrachten.
In de eerste zeven jaar (na de geboorte) bouwt het kind zijn 
erfelijk lichaam om tot zijn eigen huis, tot in de organen toe! 
Euritmie werkt op en met de levenskrachten van de mens. Met 
de gebaren en bewegingen boetseert hij niet alleen de beeld-, 
klank- en ritme wetmatigheden van de gesproken tekst of laat 
zich dragen door muzikale motieven, maar de gehele mens 
ademt a.h.w mee. Door het meevormen van de klankgebaren, 
boetseert het kind mee aan zijn eigen levenskrachten en …. 
(hierop duidde R. Steiner), kan kind zijn eigen organen 
“doorlichten”. Rudolf Steiner geeft aan dat de innerlijke 
souplesse in de kinderjaren hierdoor gevormd het kind helpen 
in zijn verdere leven zijn levensimpulsen door zijn lichaam -als 
instrument van zijn vermogens- beter te realiseren. 
Tevens is belangrijk in de kleuterjaren, dat in alle processen 
van innerlijke groei, fantasie en strekking van de romp en 
ledematen -naar mate het kind schoolrijp wordt- een zekere 
harmonie ontstaat. Voelt het kind zich thuis in zijn lichaam, 
kan het het gaan bewonen? 
R. Steiner geeft aan dat rond de schoolrijpheid, de 
omvormingsprocessen van het eigen lichaam
afgerond worden, waarbij meestal de tandenwisseling deze 
periode inluidt: Dezelfde levenskrachten zullen vanaf de lagere 
school voortaan ingezet gaan worden in de leerprocessen: Zo 
wordt op een ander niveau  het opnemen van de wereld, 
omzetten en eigen maken voortgezet!
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Pedagogisch gezien werk je dus met de kinderen niet zomaar 
aan een verhaaltje, maar kijk je naar de klanken, gebaren of 
bewegingen, die vanuit het beeld passend het kind gezond 
maken,
d.w.z  kan het aansluiten bij zij eigen levensstroom? Hoe help 
je het kind daarbij, dat het zich geplaatst voelt tussen waar 
zijn oorsprong ligt (het sterrenland) en zijn het komst op 
aarde, waar we “aan het werk gaan''
De klankgebaren en bewegingen in de euritmie, zijn hierbij 
een hulp
Elke klank heeft zijn kwaliteit: Hoe verschillend is een A t.o.v. 
een E.
In de euritmie is het A gebaar openend, in de E kruisen de 
armen dit gebaar en komt dat wat zo geopend te gemoed 
getreden was, tot bewustzijn, de I wil zich daar weer uit 
oprichten, de O alles omvatten en de U brengt samen, 
enigszins streng, maar ook met warmte.
De medeklinkers zijn daarnaast meer vormend: De B omhuld, 
“vormt voor het kind zijn huis”, zegt R.Steiner bijvoorbeeld. 
Hoe verschillend kan je de B met het woord boom, berg, bos 
enzovoort vormen en verbinden! De M tast, de D duidt, maar 
laat het tastende gebaar ergens heen ook aankomen. L wil in  
beweging zijn, r wil rollen, de k, de T.... De klanken vertellen 
een verhaal op zich en het kind leert zich in deze kwaliteiten 
bewegen.Ze stimuleren zijn taal gevoel, in plasticiteit, maar 
ook in ordening en al bewegend ( doende), maakt het kind 
zich dit met zijn wil, gevoel en waarneming eigen. Euritmie is 
in feite boetseren in de lucht! De taal om en door ons heen 
ons heen leren bewegen, maakt ook dat we groter of meer 
zijn dan een skelet met botjes, spieren hersenen en allerlei 
mechanische processen. Die processen worden door onze 
levenskrachten doordrongen, en de euritmie kan helpen dat 
we daardoor in innerlijke harmonie komen met ons zelf en 
onze processen.
Voor het kleine kind is het levensplezier en de warmte van de 
omgeving in de vorm van liefde en geborgenheid en een 
verzorgde omgeving voorwaarde zich met zijn omgeving te 
verbinden, het zet hem aan tot bewegen en wil om het te 
leren kennen. Bij de kleuter, ontstaan voor het eerst innerlijke 

beelden, die door fantasie groter, kleiner, veranderlijk in vorm 
gekleurd worden. Het concrete aan vormen en gebeuren om 
het kind heen verinnerlijkt zich in een enorme beelden 
rijkdom, die het met eenvoudige middelen uitbouwt door al 
spelende deze verder te ontwikkelen. Het oefent hiermee 
zowel zijn fysieke grenzen, als die aan zijn denken 
ontwikkelende fantasie.
Met de euritmie, zetten we deze processen voort en 
stimuleren het kind in zijn bewegings- en levens gevoel. 
Hierdoor ontstaat er een innerlijk evenwicht dat hem sterk 
maakt. Kan het straks die levens energie als het schoolrijp is 
inzetten in zijn leerprocessen? Dit onderzoeken, aftasten van 
het kleine kind, helpen hem de brug te slaan tussen zijn eigen 
innerlijk zijn en de wereld waarin het leeft!
Van de volwassene vraagt dit voor als nog, om een wereld om 
hem heen te creëren, die veiligheid biedt tot nabootsen. 
Vreugde en plezier en hier en daar wat ernst, zijn de 
benodigde “kruiden” daarbij.

Het  geeuritmiseerde verhaal
Zo zijn ook de verhaaltjes op gebouwd die we doen met de 
kleuters. Plezier aan de bewegingen en de tekst staan voorop. 
Spreken de beelden en de daarbij gevormde klanken de 
fantasie aan van het kind, kan het zich daarin bewegen? In de  
1e klas worden de bewogen klanken tot klankletter en komt 
de geschreven taal tot leven en het bewogen ritme gevoel 
richt zich op het rekenen
De structuur van het “bewogen verhaal” is zo opgebouwd, dat 
er steeds een “eilandje” is waarin een beeld of handeling 
wordt verteld met de klankgebaren, dan bewegen we ons 
langs de kring met een toepasselijke beweging zoals, 
huppelen, springen, sluipen enz. naar het volgende beeld. 
Ook het ademen van de kring in het naar elkaar toegaan en 
weer wijder worden van de kring gaf R. Steiner aan als 
belangrijk element voor de kleuters en voor de euritmie in het 
algemeen als oefening.
Mooie gebaren wisselen af met grapjes, zoals bij het verhaal 
van Hansje Stoffel, een sprong met A van Hansje en een T op 
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hoofd bij Stoffel.. Hier zijn de kleuters soms vaardiger dan je 
denkt! Ze gieren het soms uit van de pret en het helpt ze 
tevens “wakker” te worden, want voor je het weet is zo'n 
moment het al voorbij. Zulke gebaren te herhalen is dan 
behalve leuk, zinvol tegelijk!
Een sprookje is een beeld, maar samen een sprookje of verhaal 
opbouwen of uitbouwen heeft zijn eigen kwaliteit.
Zo hebben we Olle 's skitocht of Repelsteeltje steeds verder 
uitgebouwd en konden zelfs de jongere kinderen goed mee 
komen en een half uur meebewegen, door de boeiende 
bewegingsafwisseling! Repeterende verhalen (zoals 
bakersprookjes), zijn ook heerlijk!
Het verhaal wordt afgesloten met de zon die ondergaat, de 
maan aan de hemel, en de sterren, waarvan bijvoorbeeld een 
sterretje bij ons hartje naar binnen gaat, gevolgd door de drie 
kwinten.

Het uit laten klinken van het verhaal d.m.v. spel en het 
afsluiten van de les.
R. Steiner gaf bij voorstellingen aan dat na een ernstig deel 
voor de pauze, een meer humoresk gedeelte, gezond zou 
werken op de toeschouwer . Dat idee heb ik ook bij de kleuters.
Na onze afsluitende kwinten gaan we zitten.

En met de muziek verdiepen we nog eens een aspect uit het 
verhaal, hoe loopt de slak, hoe danst de trol. Hier kan het 
verhaal “uitklinken” en verinnerlijkt worden. Als het dan tot 
rust is gekomen pakken we onze handen vast en verlaten al 
zingend in optocht de zaal terug naar de klas.
Alleen de kleuterklas die dicht bij de zaal zit, heeft de kunst 
afgekeken van de onderbouw klassen.
Ooit sloot ik boven af met de nu 5e klas. Bij het handen geven, 
sprongen ze ineens! Vanaf die dag zit ik er bij de kleuterklas bij 
de zaal aan vast, dat de kinderen springend de zaal verlaten! 
Op zich een prachtig gegeven, hoe licht kan je jezelf maken en 
tevens ook weer goed landen!

De euritmie als leermiddel en het kind als inspiratiebron voor 
de lesvorm en inhoud
Euritmie wordt ook wel eens  “ziele gymnastiek” genoemd
De gebaren en bewegingen die we met de kinderen doen zijn 
een hulpmiddel, om de bewegingsvaardigheden ook innerlijk te 

doordringen, tot innerlijke vaardigheden. We willen voor de 
kleuter een harmonie creëren, waarin het kind zich één met de 
wereld en zich zelf ervaart.
Het steeds weer vinden van balans blijft in ieders leven een 
proces die bij ontwikkeling hoort.
Voor de kleuter geldt, dat het zich straks gaat openen voor 
andere leerprocessen. Hoe meer het het kind gelukt is om zijn 
gestalte goed om te vormen tot zijn eigen huis, hoe beter het 
de nieuwe leerprocessen aan kan gaan. Het heeft a.h.w. zijn 
aandacht vrij om dit op te nemen en eigen te maken. Ieder 
kind gaat daarin geheel zijn eigen proces.

Voor de gehele vrije school pedagogiek geldt in principe, dat de 
kinderen zelf de inspiratiebron zijn bij hoe we de leerstof  
aanbieden. Ik luister wat nodig is en zet dat om naar mijn 
vermogens, de kinderen pakken op wat voor hun wezenlijk is. 
Zo is elk verhaal dan ook elke keer weer een beetje anders in 
de klanken en uitvoering. Samen met de pianist wordt door mij 
en in onze samenwerking, telkens weer naar de ideale vorm 
gezocht. Juist dit samen “scheppen” aan het verhaal in het 
doen met de kinderen, is de voorwaarde voor levende 
pedagogiek1 De euritmie als kunst om dit te beoefenen is een 
prachtig middel: In gezamenlijkheid breng je iets tot stand, 
waardoor de inhoud en vorm even samen komen. Het is als een 
schaal, waarin op zulke momenten a.h.w. een gouden glans 
opgevangen wordt! Deze “rijkdom” kan je niet zien, maar wel 
ervaren.

Philia de Vries, vakdocente Euritmie.
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Wist je dat?

Er sinds kort is ook op de Toermalijn 

een winkeltje waar antroposofisch 

materiaal en schoolspullen verkocht 

worden. 

Iedere laatste woensdag van de maand 

is hij geopend van 11h45-13h00. 

Kom gerust eens een kijkje nemen.

Wist je dat?
De juffen en meesters al weken voor het kerstspel oefenen voordat wij het mogen zien?

Deze keer deed Isa, moeder van Bes en Mans, de regie.

Wist je dat?

klas 5/6 een poezie-tea gehouden 

heeft voor de ouders en de ouders 

een workshop dichten gegeven 

hebben? 
Het resultaat hing kris kras door de 

school.
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De redactie van de schoolkrant wil het stokje gaan 
overdragen. Wie lijkt het leuk om dit jaar met ons mee 
te draaien in het maken van de laatste schoolkrant 
voor de zomervakantie? 

Laat het ons weten via toermalijnkrant@gmail.com of 
schiet een van ons aan; San van Groen, Diana van 
Beek of Lilian van Trigt. 

Oproep

tip:
als je de mandala kleuren wilt, 
selecteer dan goed de pagina die 
je uit wilt printen zodat je alleen 
die pagina uitprint.

Om in te kleuren

gezocht: enthousianste, positieve, 
creatieve duizendpoot ....
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Advertentiepagina

Zorgeloos Gezond

coaching met hart en ziel
in hartje bollenstreek
in Noordwijkerhout

of op locatie

• trainingen om faalangst te 
verminderen en weerbaarheid te 
vergroten

• coaching bij AD(H)D, PDD-NOS en 
Autisme

• coaching bij hooggevoeligheid 
• coaching bij hoogbegaafdheid
• begeleiding bij beelddenken en 

training ‘ik leer anders’
• kinderyoga
• ouderbegeleiding

door psychologe/ yoga docente
www.zorgeloosgezond.nl - 0643707013
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