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Voorwoord
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Dorian Hendriks
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Schooljaar 2014-2015

Alweer een jaar voorbij, waar blijft de tijd? Komt het 
nu echt dat de tijd zo snel voorbij gaat als je het 
druk hebt of als je ouder wordt? Of is voor jullie als 
ouders of voor de kinderen van onze school de tijd, 
het jaar, ook zo snel voorbij gegaan?

We hebben een jaar gehad waarin veel is gebeurd. 
Ik wil een aantal zaken hier graag noemen: de start 
van de eerste Toermalijn leerlingenraad, een zeer 
speciale opvoering van het traditionele kerstspel, 
het meedoen met de koningsspelen, goede scores 
bij de tevredenheidsenquêtes, weer een toename 
van het aantal leerlingen, een zeer goede uitstroom 
naar het middelbaar onderwijs, ook dit jaar het 
overlijden van één van de ouders van onze school, 
twee plenaire bijeenkomsten voor klassenouders, 
een succesvolle zomermarkt, een prijs voor ons 
schoolplein, sfeervolle jaarfeesten en de eerste 
digitale schoolkrant.

En als we het nu toch over de schoolkrant hebben, 
deze krant wordt de laatste van deze redactie. Maar 
wel een schoolkrant in hard kopie! Ook de volgende 
schoolkranten worden weer in hard kopie 
uitgevoerd. Niet alleen omdat er veel ouders zijn die 
hebben aangegeven toch liever een hard kopie 
schoolkant te hebben maar ook omdat er op Ithaka 
niveau, schoolkrant afspraken zijn gemaakt.

Volgend schooljaar komt onze schoolkrant als 
“Seizoener” uit. De Seizoener is een kwartaalblad 
waarin je als school je eigen artikelen, schoolkrant 
kopij kunt plaatsen. Als ik het goed heb begrepen 
hebben wij als school iemand nodig die de kopij 
verzamelt en aanlevert aan de redactie van de 
Seizoener. Naast een aantal artikelen van de 
Seizoener zelf, plaatst hun redactie onze kopij. We 
zoeken dus iemand die de kopij wil verzamelen en 
wil doorsturen. Wie o wie?

Voor volgend schooljaar zijn er al en aantal plannen 
bekend. Het team gaat verder met het invoeren van 
“groepsplannen” waardoor het werken op meerdere 
niveaus verder wordt uitgebreid. We willen de 
kinderen van klas 5 en 6 meer uitleg geven met het 
werken op de computer. Alle kinderen krijgen 
verkeerslessen met praktijk oefeningen, het z.g. 
“School op Seef “ programma. 

De leerkrachten starten het nieuwe schooljaar op 1 
september met de lerarenopmaat en om 11.00 uur 
worden de leerlingen van klas 1 t/m 6 verwacht 
voor hun opmaat, waarbij de nieuwe kinderen van 
klas 1 worden ingezongen.

Maar dat is pas na de vakantie! Eerst genieten van 
6 weken rust en nu maar hopen dat de vakantie niet 
zo snel om zal zijn! Veel plezier!

Dorian Hendriks
Directeur De Toermalijn
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Met de laatste schoolkrant van dit jaar komt er ook 
een einde aan de vorm waarin deze de afgelopen 
jaren is gemaakt. Het is tijd voor vernieuwing, dat is 
dan ook het thema deze keer.

Bij vernieuwing hoort automatisch verandering en 
soms ook afscheid. Al is het soms goed of nodig om 
te vernieuwen en kan het een kans zijn voor iemand 
of iets om zich te laten zien.

Voor ons als redactie komt de vernieuwing op het 
juiste moment. We hebben met veel plezier, 
inspiratie en gedrevenheid de schoolkrant vorm 
mogen geven de afgelopen jaren. Nu is het tijd om 
het stokje door te geven. Wij zijn blij dat 'de 
Seizoener' deze taak op zich gaat nemen.

Wij willen iedereen die betrokken is geweest bij het 
tot stand komen van alle mooie schoolkranten 
hartelijk danken!
Het was iedere keer weer een uitdaging om alles op 
tijd af te krijgen, maar wat een geweldig gevoel om 
dan uiteindelijk het resultaat in handen te krijgen en 
uit te mogen delen!

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe!

Warme groet,
Lilian, San en Diana

Woord van 
de redactie
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Tuin

de bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
en iedereen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde
ons geleerd
dat al wat sterft
zal bloeien

uit: "Liggen in het gras" - Toon Hermans



Thema van de schoolkrant: vernieuwing

PANTA RHEI; dit stond altijd op het huis van mijn oma 
en betekent dat alles zich vernieuwd, gelijk de natuur. 
Ik vond het wel een toepasselijke naam bij het thema 
van de schoolkrant.

Het volgende stukje kwam ik tegen en wil ik graag 
met u delen:

Panta Rhei -  alles vloeit -. Het beste beeld dat men 
daarvoor kan geven is de rivier: het water dat er 
doorheen stroomt is steeds anders, het beweegt zich 
aldoor voort, de oevers blijven hetzelfde. Daar heeft u 
het gehele beeld van het leven: de tijd stroomt als 
een rivier door de oneindigheid. Mensen, dingen, zijn 
deel van de stroom; de werkelijkheid verandert niet.
Het is een oud beeld. Het is op duizend-en-één 
manieren uitgewerkt. Het is misschien wel interessant 
zich af te vragen wat de consequenties daarvan zijn. 
Per slot van rekening, dat de eeuwigheid steeds 
hetzelfde blijft, willen we graag geloven; en 
ondertussen zitten we maar in de stroom. Het is 
bewegen of je wilt of niet, ouder worden, sterven, 
voortleven, herboren worden enz.

Met stoffelijke zaken is het precies hetzelfde. Vandaag 
is die jurk nog nieuw, overmorgen is ze een beetje uit 
de mode, een jaar later valt ze in de naden uit elkaar, 
niks meer, weg. 
Er is dus een voortdurende vernieuwing, een 
voortdurende verandering. Maar is die vernieuwing, 
die verandering, nu werkelijk wel definitief? Is het 

helemaal iets anders wat er dan komt? Is het altijd 
geheel nieuw? 
Dan denk ik weer aan de rivier. De rivier stroomt naar 
de zee. Het water komt in de zee. In de zee blijft het 
een tijdje, het verdampt, het wordt een wolkje, het 
wolkje stijgt omhoog naar de bergen, in de bergen 
krijgen we regen, onweer, het water komt weer naar 
beneden, het komt in de grond en door een bron weer 
naar buiten, wordt dan een beekje, het beekje voegt 
zich bij de rivier en zo gaat het verder. Een kringloop. 
Een soort recyclingproces.

Alles wat is, is er al eens geweest. Misschien niet 
precies zo in vorm maar qua essentie. Alle materie 
kan van aard veranderen, maar ergens blijft ze deel 
uitmaken van diezelfde materiéle wereld. Alle geest, 
alle bewustzijn, alle ziel kan in duizend vormen 
verschijnen, maar ze blijft zichzelf. De consequentie is 
dat de vorm vergankelijk is, het wezen is 
onvernietigbaar.
Als je die eerste conclusie hebt getrokken, dan volgt 
daar onmiddellijk een tweede op, namelijk: 
verandering is niet belangrijk. Verandering is maar 
een verschijnsel. Daarom is het helemaal niet zo 
belangrijk, of de mens zich anders gedraagt of dat de 
dingen er anders uitzien. Zelfs de toestanden 
veranderen. Dat kan alleen in de tijd belangrijk zijn, 
daar buiten verandert eigenlijk niets. Het wezen der 
dingen verandert ook niet. Het is wel eens aardig om 
daarover te filosoferen.

 over het 
thema
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Stel u nu voor: in een heel ver verleden leefde 
een voorvader van de huidige apen. De huidige 
mens. Deze voorvader word opgegeten door 
een sauriër. Een tijd later werd hij weer 
geboren. Toevallig werd hij herboren bij 
mensen in de oertijd, bij een stam. 
Ondertussen werd ook de sauriër herboren; hij 
word een oeros. De stam vrat toen de oeros op. 
Je kunt zeggen dat het karma was. De tijd gaat 
verder. In die stam komt ziekte, dood. Die 
mens verdwijnt uit de stam en komt na enige 
tijd weer terug op aarde als de een of andere 
Egyptenaar van een zekere belangrijkheid, een 
priester derde klas of iets dergelijks.
Ook de arme sauriër werd weer herboren, maar 
heeft het nog niet verder gebracht dan slaaf, 
dus heeft hij weer geen leven. Hij gaat weer 
dood, wordt weer geboren en laat nu deze 
vroegere sauriër herboren worden in de huidige 
tijd. De vroege oermens is er ook weer en wat 
wordt hij? Hij wordt bankier. De sauriër is nu 
belegger geworden. Ze hebben allebei hun 
vorm een beetje veranderd. De een is echter 
nog steeds op zoek naar prooi en de tweede 
heeft nog steeds de illusie dat hij voor niets zijn 
buik vol kan eten. Zo gaat dat nu eenmaal in 
het leven. Een raar voorbeeld? Misschien wel.
Waarom zouden we het zo heel serieus doen? 
Ik geloof, dat als je het bekijkt, je kunt zeggen: 
Wat ik nu ben, heeft vroeger ook bestaan en zal 

ook later bestaan. Wat ik nu doe, is eigenlijk 
niet zo belangrijk, tenzij ik er iets van leer. 
Want als ik er iets van leer, ben ik de volgende 
keer een beetje anders voor mijzelf, maar de 
essentie blijft gelijk. Waar zouden we ons 
eigenlijk druk over maken? De frase "waarom 
zouden we ons eigenlijk druk maken" geeft iets 
weer dat, als je de consequenties wilt 
overwegen van "alles vloeit, alles beweegt", 
toch wel van belang zou kunnen zijn.
Wat vandaag niet komt, komt morgen, zegt een 
andere uitdrukking. Wij hebben geen haast. 
Een heel belangrijk punt! Per slot van rekening, 
de meeste vergissingen worden in haast 
gemaakt. 

En dan moeten we ons ook niet zo hechten aan 
alle dingen die er om ons heen zijn. Het is 
natuurlijk vervelend als u iets verliest, maar 
eigenlijk verliest u niets, alleen de vorm 
vergaat. Alles vloeit, alles verandert. Op een 
gegeven ogenblik verandert ook u. Dan wordt u 
eindelijk zo mager als u altijd had willen zijn, 
maar dan weet u er niets meer van, want de 
rest is allang ergens anders bezig. Zo gaat dat 
met die veranderingen. Dan heeft het ook geen 
zin je teveel aan de dingen te hechten. Het 
enige dat belangrijk is: Wat leer ik? Hoe word ik 
mij bewuster.

109
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Antroposofie

Het leven als inwijdingsweg

Het is al meer dan een eeuw geleden dat Rudolf 
Steiner zijn antroposofische gedachtegoed 
verspreidde, maar zijn leer is nog steeds 
springlevend. Over de inwijdingsweg die we te 
gaan hebben als we dit leven ten volle willen 
begrijpen. 

De filosofie en ideeën van Rudolf Steiner 
(1861-1925) kun je in ons land overal 
terugvinden- en soms op onverwachte plekken. In 
Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld, waar het 
organisch gevormde hoofdkantoor van de ING 
staat; een mooi voorbeeld van antroposofische 
architectuur. In de vrije scholen en in de 
landbouw, die voortvloeien uit zijn ideeën over 

onderwijs en landbouw. Of op de schappen van de 
drogist; het natuurcosmeticamerk Weleda werd 
door Steiner zelf opgericht en bijvoorbeeld ook Dr. 
Hauschka baseert zich op zijn gedachtegoed. 
Maar de antroposofie geeft ook richting aan het 
persoonlijk leven van veel mensen, wijst de weg 
aan wie verlangt naar kennis, wijsheid en een 
zinvoller leven.

Hogere werelden
Ruim een eeuw geleden zag Steiner dat de 
westerse mens vast leek te zitten in een 
materialistische manier van denken. Hij had het 
gevoel dat de tijd rijp was voor een spirituele 
koerswijziging en wilde de mensen weer in 
contact brengen met wat hij -de hogere 
werelden- noemde en die volgens hem verborgen 
liggen achter de zintuigelijk waarneembare 
wereld.
Steiner noemde de antroposofie een geestelijke 
scholingsweg of inwijdingsweg waarmee de mens 
op eigen kracht de verbindingen met de hogere 
werelden kan herstellen. De opdracht van de 
mens ligt er in de aarde om te vormen door haar 
in te planten met wat hij uit de geestelijke wereld 
aan inzicht wint, zei hij. Zelf had Steiner na jaren 
van geestelijke oefening een vrije toegang tot een 
soort kosmische bibliotheek de Akasha, een 
bewustzijnsniveau waar alle spirituele kennis van 
het universum over verleden en toekomst ligt 
opgeslagen. De esoterische kennis die hij daar 
opdeed, verspreidde hij via lezingen en boeken.

artikel Steiner
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Antroposofie is samengesteld uit de Griekse 
woorden voor mens en wijsheid en kan losjes 
worden vertaald als: bewustzijn van het mens-
zijn, waarmee ook impliciet wordt aangegeven 
dat het niet gaat om geloven maar om weten. 
Volgens Steiner maakt kennis van de hogere 
werelden het leven op aarde zinvol en rijker. Zo 
leer je jouw speciale taak in de wereld kennen en 
gaat de grotere samenhang van de kosmos 
begrijpen. Je ziet het leven in een groter 
spiritueel perspectief waarin alles met alles is 
verbonden.
De wereld is vervuld van goddelijke heerlijkheid, 
maar we moeten het goddelijke eerst in onze 
eigen ziel hebben beleefd voordat we het in onze 
omgeving kunnen vinden, zei hij.

Geen meesters
Het bewust binnengaan van de hogere werelden 
wordt inwijding genoemd. Daarom noemt Steiner 
de antroposofie een moderne inwijdingsweg. Hij 
liet zich inspireren door de duizenden jaren oude 
inwijdingswegen waar de mysteriescholen –een 
soort voorchristelijke kloosters- gebruik van 
maakte. Via meditatie, studie, en het doorlopen 
van bepaalde beproevingen werd de leerling 
onder begeleiding van een leraar ingewijd in de 
geheimen van het leven en leerde hij zijn ware, 
hogere zelf kennen. Steiner wilde die klassieke 
inwijdingsweg vertalen naar nu.
In de antroposofie komen er echter geen 
meesters, spirituele leraren of goeroes aan te 
pas, maar word je door het leven zelf ingewijd. Je 

moet via eigen ervaringen waarheid en wijsheid 
vinden, zei hij, en die niet op gezang van andere 
aannemen. Hij drukte zijn toehoorders en volgers 
regelmatig op het hart om niets klakkeloos van 
hem aan te nemen, maar zelf op geestelijk 
onderzoek uit te gaan en zijn inzichten aan hun 
eigen ervaring te toetsen.
Ieder mens heeft zijn eigen weg te bewandelen 
en kan dat het beste alleen doen, zei hij. 
Antroposofie gaat dus uit van het individu en is in 
die zin een typisch westerse spirituele stroming. 
Steiner noemde het hogere zelf, consequent, het 
ik, met hoofletter i. Een groot verschil met 
oosterse stromingen, die vaak redeneren vanuit 
wij en de nadruk leggen op eenheid, 
groepsgevoel en familiebanden. In de 
antroposofie vormt het leven zelf, dus de 
inwijdingsschool, de lastige momenten, de 
hindernissen en crisis die op ons pad komen zijn 
geen nare gebeurtenissen die je maar zo snel 
mogelijk moet vergeten, maar mogelijkheden om 
spiritueel te groeien. Op die momenten stelt het 
leven ons op de proef en maakt ons bewust van 
onze innerlijke kracht.
Als we die proeven met succes afleggen, zei 
Steiner, komen we steeds dichter bij de hogere 
werelden te staan. Hij onderscheidde drie soorten 
proeven, verstopt in dagelijkse gebeurtenissen 
die een reiziger op een inwijdingsweg kan 
tegenkomen: de vuurproef, de waterproef en de 
luchtproef. Het is aan ons om ze te herkennen en 
ze vervolgens tot een goed einde te brengen.
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Sturing over de ziel
Steiner deelde de mens op in de drie aspecten: 
het lichaam, de ziel en het ik. De ziel is het 
gebied waar onze gedachte, onze gevoelens en 
onze wilsimpulsen opereren. Het ik is een 
goddelijke kern of hoger zelf dat in contact staat 
met de hogere werelden. ‘Zoals de waterdruppel 
zich verhoudt tot de zee, zo verhoudt het ik zich 
tot het goddelijke’, schreef hij. Via het ik kan je 
de gedachte, gevoelens, verlangens en 
hartstochten van de ziel sturen en telkens 
wanneer je een levensproef volbrengt, versterk je 
de ik-kracht; krijgt het ik meer sturing over de 
ziel. Aan het einde van de inwijdingsweg val je 
helemaal samen met het ik en heb je vrije 
toegang tot de hogere werelden. Je bent volledig 
ingewijd.
Van de drie proeven komt de vuurproef het 
meeste voor. Op momenten dat je wordt 
geconfronteerd met beperkingen of verleidingen 
wordt je uitgedaagd om geen speelbal van je 
emoties te worden en te bewijzen dat je de baas 
bent over jezelf. Bijvoorbeeld: je voelt je 
aangetrokken tot een collega terwijl jullie allebei 
gelukkig getrouwd zijn. Of: je kunt met een 
handige kunstgreep een groot bedrag voor de 
fiscus achterhouden. Geef je toe aan de verleiding 
of luister je naar de wijsheid van je ik?
In de tweede proef, de waterproef, kom je niet je 
beperkingen tegen maar juiste je grootsheid, durf
je je principes en idealen uit te dragen en er echt 
naar te leven? Bijvoorbeeld: een collega maakt 
een vrouwonvriendelijke opmerking. Zeg je er wat 

van of slik je je verontwaardiging in? Of: er wordt 
een etentje georganiseerd op je werk en je bent 
de enige vegetariër, vraag je om een apart menu 
of moffel je het stukje vlees naar de rand van je 
bord. Door op te komen voor je principes of 
idealen maak je je ik-kracht sterker.
In de derde proef, de luchtproef, draait het 
allemaal om je intuïtie, dat gouden draadje dat je 
verbindt met hogere werelden, waardoor je 
dingen kunt voelen, zien of weten die voor je 
uiterlijke zintuigen verborgen zijn. Zo is er 
bijvoorbeeld van een passagier die in de trein 
plotseling zonder aanwijsbare reden aan de 
noodrem trok. Toen de conducteur buiten ging 
kijken, bleek er een omgewaaide boom op het 
spoor te liggen. De passagier had puur intuïtief 
gehandeld, zonder voorkennis of informatie- een 
geslaagde luchtproef.

Aardse nuchterheid
Wat de antroposofie ook zo westers maakt, is de 
nadruk die wordt gelegd op het gezonde 
verstand, de eigen verantwoordelijkheid en de 
wetenschappelijke methode. Steiner noemde zijn 
leer vaak een geesteswetenschap en hij streefde 
ernaar de resultaten van wat hij zijn ‘geestelijk 
onderzoek’ noemde zo methodisch en 
wetenschappelijk mogelijk te beschrijven.
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‘De geesteswetenschap wil over het niet-
zintuigelijke op dezelfde wijze spreken als de 
natuurwetenschap over
het zintuigelijke spreek’, schreef hij. Ook 
benadrukte hij vaak dat de inwijdingsweg heel 
praktisch en dat alleen iemand die met beide 
benen op de grond staat er geschikt voor is. 
Uiteindelijk moeten de inzichten uit de hogere 
werelden in het leven van alle dag worden 
toegepast en dat gaat alleen als je naast hemelse 
wijsheid ook aardse nuchterheid en een helder 
verstand bezit. ‘Niemand kan een gezond hoger 
zelf voortbrengen die niet in de fysieke wereld 
gezond leeft en denkt’, aldus Steiner. Dus helder 
waarnemen, gewoon op een 
stoel en met je ogen wijd open en niet in de 
lotuszit met je ogen dicht. Ondanks deze 
verschillen met de wijsheidstradities uit het oosten 
zijn er ook paralellen; begrippen als, reïncarnatie 
en karma komen we in de antroposofie ook tegen.
Steiner zei: ‘het wezenlijke ligt niet in een 
waarheid, maar in het samenklinken van alle 
waarheden’.

artikel uit: Happinez, thema wijsheid
tekst: A. Tangerman

Er komen geen meesters 
of goeroes aan te pas; je 
wordt ingewijd door het 
leven zelf

je moet niets op gezag 
van anderen 
aannemen, ‘zei Steiner 
tegen zijn volgers.... 
‘Ook niet van mij’
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Eenden in de vijver
Begin maart en dan al zulk lekker lente weer. 
In de vijver hebben we zelfs weer bezoek (net 
als vorig jaar) van het eendenkoppel. Het 
verbaasd me dat de eenden niet erg onder de 
indruk van de kinderen lijken te zijn, wie weet 
kunnen ze zometeen zelfs geaaid?

Stiekem hopen we natuurlijk op een nestje en 
kleine eendjes maar dan hebben ze natuurlijk 
wel wat rust en privacy nodig....

Vijver en lente



2221

Dat de lente al zo 
vroeg in aantocht is 
dit jaar is ook terug 
te vinden op de 
seizoentafels... 
vrouwtje Dooi wordt 
overgeslagen dit jaar 
en koning winter 
heeft plaatsgemaakt 
voor moeder aarde 
met haar 
wortelkindertjes.

seizoentafel 
lente & zomer



24Planten alert

Pas op de planten!
In de winter valt het misschien niet zo op maar nu de 
lente begonnen is moeten we bij het amfitheater toch 
echt weer opletten dat we alleen op de stenen lopen 
en niet op de aarde... de plantjes roepen om hulp 
want ze zijn nu of geknakt of platgetrapt en dan 
kunnen ze straks niet mooi bloeien in de zon. Dus 
klas 3 heeft deze oproep gesteund en in de gang 
hangen de tekeningen en teksten van de kinderen in 
de hoop dat de plantjes in alle rust hun schoonheid 
tentoon kunnen spreiden...en natuurlijk hun geur!
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Pasen

In de kleuterklas vieren we Pasen als een lentefeest.

Het feest van de uitlopende natuur.

In ons ochtendspel zingen en spelen we het verhaal 

van de wortelkindertjes. Zij ontwaken uit hun 

winterslaap. Moeder aarde zorgt dat ze ijverig hun 

nieuwe bloemenjurkjes gaan naaien. O, wat zijn ze 

mooi als ze klaar zijn om in 

optocht naar boven te 

vertrekken. Als de lentefee op 

haar gouden slee met rinkelende 

belletjes de lente inluidt, komen 

alle bloemenkindertjes uit de 

grond naar boven. In de gebaren 

van het ontwaken wordt de 

nieuwe geboorte zo ervaren.

Ook het van donker naar licht 

gaan, wordt ervaren in dit spel. 

Het ontwaken van de natuur 

geeft ook de beelden van 

opstanding en overwinning uit de dood.

De symbolen van de paastijd geven het 

weergekeerde leven weer.

De palmpaasstok is eigenlijk een persoonlijke 

levensboom. De haan, bovenop, is de figuur die de 

dag aankondigt en met Palmpasen de nieuwe 

dageraad in een mensenleven.

Het groene takje, van de buxus is het symbool van 

het eeuwige leven. Ook horen er eieren aan de 

paasstok.

Al het leven komt uit een ei.
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Dit geneeskrachtige kruid helpt tegen 
hoofdpijn en nervositeit

Maretak is nuttig voor mensen die last hebben van 
nervositeit, koude handen en voeten of hoofdpijn. 
Dit geneeskrachtige kruid wordt in Nederland ook 
wel vogellijm genoemd. In de besjes van de plant 
zit een kleverige vloeistof: viscotoxine. De maretak 
is een groene bolvormige struik en groeit in de 
boom.

De maretak bloeit in het vroege voorjaar. Er zijn 
dan geelachtige bloemetjes te zien. In de besjes 
zitten zaden die worden verspreid door vogels. 
Vroeger speelde de maretak een belangrijke rol bij 
rituelen. Voor veel volkeren was het een heilig 
kruid. Alleen druïden mochten de maretak plukken. 
Dat werd gedaan met speciaal gereedschap.

Mare betekent boodschap. De Oostenrijkse filosoof 
Rudolf Steiner wilde met zijn gedachtegoed de 
waarde van deze plant aan ons doorgeven. De 
maretak ondersteunt ons zelfgenezend vermogen 

en is een lichtbrenger die ons verstoorde licht 
probeert te herstellen. Wij moeten leren te zijn wie 
wij zijn en hebben geen gastheer nodig om te 
groeien. Ons licht moet aarden, zodat wij met beide 
benen op de grond kunnen staan. Zijn wie je bent. 
De maretak trekt ons in onze vorm, aldus Steiner.

In de kruidengeneeskunde wordt de maretak 
meestal gebruikt als tinctuur, maar van de plant 
kun je ook thee zetten. Daar zijn de takjes en 
blaadjes geschikt voor. De bessen en zaden zijn 
giftig. Het vruchtvlees van de bes wordt verwerkt in 
een kruidenpreparaat: iscador. De maretak komt in 
heel Nederland en het oosten van België voor.

Maretak is een nuttig kruid voor iedereen die last 
heeft van deze problemen: nervositeit, nerveus 
hart, koude handen en voeten, ziekte van Raynaud, 
onevenwichtigheid, vaatkramp en hoofdpijn. De 
plant staat bekend om zijn medicinale 
eigenschappen.

de Maretak27
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Koor klas 4, 5, 6 Koor van de Toermalijn

Op 18 maart was er in de aula een optreden 
van het koor klas 4, 5 en 6. Onder leiding 
van Marcel den Dulk liet het koor horen wat 
er de laatste tijd geoefend was. 

Eerst werd er door Marcel wat uitgelegd 
over zingen. Wat me daar van bijgebleven 
is, is dat 98% van de mensen kan zingen. 
Dus... voortaan iedereen uit volle borst 
meezingen of feesten, die 2% valt in het 
niet bij de rest.

Alle kinderen waren vol aandacht naar de 
dirigent. Marcel kan heel inspirerend 
vertellen en legt ook duidelijk uit aan de 
kinderen waarom er op een bepaalde 
manier gezongen wordt. Hij weet de 
kinderen een vol uur te boeien en erbij te 
blijven. Kinderen die even afdwalen worden 
heel zacht weer bij het koor betrokken. 

Met kippenvel heb ik naar de kinderen 
geluisterd. Heel bijzonder en mooi.

Gelukkig komt Marcel volgend ook weer 
werken met het koor. Ik kijk nu al uit naar 
weer een optreden en kan iedereen van 
harte aanbevelen dan te komen luisteren.

San van Groen



Peuters
Morgenland

3231 3x3=9

Drie maal drie is negen………

Dyscalculi lied
3 maal 3 is … ehhhh…… 6?
…7?..... 3? …..9? …..12?
Ieder zingt zijn eigen lied.
Als ik dit niet tellen kan
Dan zing ik lekker niet.

Dyslexie lied
Dire laam dire si ngeen.
Ieedr zgnit z’n egein leid.
Deir mala dier is neeng.
Ki sanp dti leidej niet!

Autisme lied
Drie maal drie is negen.
Ik zing hier m’n eigen lied.
Zing ik dan door alles heen,
Dan merk ik dat toch niet.

ODD lied
Drie maal drie is zeven.
Ik vind dit een heel stom lied.
Als je wilt dat ik dit zing,
Dan zing ik dit dus niet.

ADHD lied
DRIE MAAL DRIE IS 
NEEEEEEEEEEEGEEEEEEEEEEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! !!!
IEDER SCHREEUWT Z’N EIGEN LIED!!!!!!!!!!!!!
IK ZING DIT LIED WEL HONDERD 
KEER!!!!!!!!!!!!!!!
WANT STOPPEN KAN IK NIET!!!!!!!!!!!!!

ADD lied
Drie maal dr….., hé, een vogel!
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Pinksterfeest

Ook dit jaar vierden we het Pinksterfeest op het 
veld naast de school. Het veld is groot genoeg 
om met z’n allen samen te zijn, dus we vierden 
het feest met alle klassen van de kleuters tot en 
met klas 6. 

De hele week werd er al geoefend met de 
spelletjes en de liederen.

Mooi om altijd weer die saamhorigheid te zien. 
Oud hielp jong en samen maakten zij plezier.

Gelukkig was het mooi weer op de dag zelf. 
Er stond een tafel vol met cakes en koeken 
en andere baksels.

Ouders kwamen en met z’n allen zongen we 
de liederen behorend bij dit feest. De 
kleuters waren mooi verkleed als bruidjes en 
bruidegommen. De anderen waren zo veel 
mogelijk in het wit. 

Er werd om de meiboom gedanst en duiven 
werden losgelaten. 

33



3635

Inmiddels is het mei en zie eens wat er met 
het huis/ nest van de eenden is gebeurd? 

Het is een boomhut geworden! 

Jammer genoeg geen kleine eendjes dit 
jaar, wellicht volgend jaar?

Vervolg Vijver



Een stukje in de schoolkrant over 
vernieuwing en over Morgenland dat is een 
lastige opgave.

Op een peuterspeelzaal en een basisschool is 
iedere dag weer nieuw. Met alle leerkrachten starten we 
gezamenlijk, denkend aan de kinderen, die
op die dag naar school komen. En ieder voor zich 
proberen we weer nieuw naar de kinderen te kijken. Wat 
zal deze dag bieden? Wat gaat goed en
wat kan beter?

Maar moet iedere dag vernieuwend zijn? Is het niet juist 
belangrijk dat het bekend en niet te vernieuwend is? 
Peuters gedijen juist bij ritme, rust en regelmaat en daar 
hoort bij dat de dag juist herkenbaar moet

zijn. Niet altijd hetzelfde, want 
dan word je star, maar wel 
een vast patroon bieden, 
waarin de peuters herkenning 
vinden.

En ja, Morgenland is toch 
voortdurend in beweging en 
steeds nieuw! Als we nu in 
onze peutertuin kijken, 
hebben we een prachtige 
veranda, waar

we zelfs bij regen kunnen picknicken!! Ook zijn er 
lieveheersbeestjes in overvloed, hoewel er soms een 
beestje blijft in te stevige omhelzingen.
De zonnebloemen die we gezaaid hebben, komen 
langzaam uit en de tomaten- en komkommerplantjes van 
Lisa groeien geweldig. Zelfs Rupsje Nooitgenoeg is in 
onze tuin gezien. Je weet maar nooit of er ook echt een 
vlinder uit zal komen. 

Voor mij blijft in ieder geval elke 
dag op Morgenland vernieuwend. 
Jewordt door de kinderen 
voortdurend wakker gehouden. Ze 
dagen je uit en pas maar op als je 
even niet bewust aanwezig bent. 
Ze voelen het
feilloos. 

Gelukkig is de nabootsingskracht 
in een peutergroep heel sterk en 
kunnen we dan samen een 
rupseneitje worden. Die slapen 
namelijk heel stil!!!
Heel voorzichtig kruipen ze uit het 
eitje en moeten heel veel eten. Als 
ze uiteindelijk een vlinder zijn 
geworden, vliegen we heel 
voorzichtig naar de wc, want 
vlindervleugels moeten heel 
voorzichtig
gebruikt worden.

Tot slot nog een peuterwijsheid: 
Juf kan geen prinses zijn! Waarom 
dan niet?? Juf, dan moet je een 
jurk aan!!

Heel fijne zomervakantie: geniet 
en kom vol energie en heelhuids 
weer terug.   

Juf Nicole, Morgenland
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Kleuters

In de vroege ochtend vlogen deze lieve kleuters 
al zingend voorbij... Ze waren druk bezig met de 
repetities voor het Pinksterfeest. Het zag er te 
lief uit!

De lentefee komt 
op bezoek
‘Lente komt door bos en 
akker 
En roept al het leven 
wakker. 
Eerst de kleine, fijne 
zaadjes, 
Dan de tere, groene 
blaadjes, 
En de bloesemknoppen 
En de vlinderpoppen… 
Ja, zij ziet daarbij, hoe uit 
ieder ei 

Oefenen voor Pinksteren

Palmpasen 
De broodjes gebakken, de tak 
versierd en al zingend gaan 
we door de wijk.

Pallem pallem Pasen, ei – koer 
– ei
over ene zondag krijgen wij 
een ei                                            
een ei is geen ei, twee ei is 
een hallef ei
drie ei is een paasei



Dit is het!!
Het is bijna grote vakantie in het jaar 2005 dat ik 
een afspraak heb met meester Frank.
Voor onze dochter waren we op zoek naar een 
andere school en ineens zat ik in een lokaal met 
houten meubelen, houten tafeltjes en zelfs een 
schoolbord met een houten lijst.
Het voelde al goed en dan zat daar ook nog een 
meester, dat is op zich ook al een uitzondering.
Ik kreeg een uitgebreide uitleg over het vrijeschool 
onderwijs en een uitgebreide rondleiding door 
school.
Ik wist niet wat ik zag toen we de kleuterklas binnen 
kwamen, zo leuk!! 
Alles werd getoond,  zelfs het schoonmaakhok, want 
er wordt wel hulp van ouders gevraagd bij allerlei 
activiteiten en jaarfeesten meldde hij.
Vol blijheid ging ik naar huis en vertelde daar:
DIT IS HET!!
 
Na 3 dagen proefdraaien waren niet alleen wij als 
ouders happy, maar ook onze dochter wilde niet 
meer terug naar haar oude school.
Gelukkig was de toermalijn het er ook mee eens dat 
Marie-Claire goed zal aarden op school en hebben we 
afscheid genomen van de oude school en heeft ze 
nog een paar weekjes tot de grote vakantie mee 
gedraaid in haar nieuwe klas.
In de laatste week voor de grote vakantie wordt 
zoals jullie weten de 6de klassers uit gezongen door 
de hele school omdat ze naar de middelbare school 
gaan.
Daar stond ik dan ineens tussen, kende nog weinig 
ouders en al helemaal geen kinderen uit de 6de klas.

Ik heb daar flink moeten slikken om mijn tranen en 
emoties de baas te blijven, wat een mooi gebaar, wat 
bijzonder, dat dit bestaat!!
Vol blijheid ging ik naar huis en vertelde daar:
DIT IS HET!!
 
Nu hadden we niet alleen een dochter maar ook een 
zoon die net 4 jaar was geworden, dus direct 2 
kinderen erbij op school.
En dan het mooie begin van het schooljaar, de 
oudste kleuters gaan hun nieuwe periode tegemoet 
en kregen van Meester Frank een mooie zonnebloem 
en liepen over het bruggetje naar hun nieuwe lokaal, 
toegezongen door alle leerlingen van school, als dat 
geen warm welkom is!!
Na een paar maanden werd ze 7 jaar, helemaal blij 
kwam ze uit school, de meester had speciaal voor 
haar op de gitaar gespeeld en iedereen had haar toe 
gezongen!
Dan kan je maar 3 woorden zeggen:
DIT IS HET!!
 
Bij de eerste ouderavond was er een vraag wie er 
graag klassenouder wilde worden, ik heb direct mijn 
vinger opgestoken en daar heb ik tot op de dag van 
vandaag nooit spijt van gehad.
Van dichtbij mocht ik alle leuke activiteiten mee 
maken, van narcissen slingers rijgen, uitstapjes naar 
de Olmenhorst, naar het bos, helpen met 
sportactiviteiten, kerst- en paasontbijtjes regelen, 
vaak rijouders regelen voor allerlei leuke buiten 
activiteiten, helpen met het schminken voor het 
kerstspel enz

Ingezonden
41



Wat veel indruk heeft gemaakt was de eerste Sint 
Maarten viering, samen met Haarlem werd er in 
Elswout een optocht gelopen, en dat met wel 
honderd kinderen met mooie uitgeholde 
pompoenen en al die mooie liederen.
Ook als onze kinderen in onze buurt langs de 
deuren gingen mochten ze een extra greep doen in 
het snoepmandje want deze mooie liederen 
hadden ze nog nooit gehoord!
Dan kun je toch maar 3 woorden zeggen!!
DIT IS HET!!
 
Inmiddels zat ook onze 3de op school en hadden we 
thuis een seizoentafel met moeder aarde, vrouwtje 
dooi, koning winter, Joris en de draak, de 
wortelkindertjes, de bloemen poppetjes en 
natuurlijk veel wol om te vilten.
Veel mensen uit mijn omgeving heb ik ook leren 
vilten en gelukkig was en is er regelmatig hulp 
nodig op school om de kinderen te leren wat je 
met wol en een sopje allemaal kan maken.
Ook breien en haken en borduren kwam aan bod, 
dat maak je toch nergens meer mee!!
Uiteindelijk zijn ze hun fijne motoriek aan het 
ontwikkelen, dat is ook zo mooi van alle ‘spelletjes’ 
die ertussen door worden gedaan er zit altijd een 
leer en ontwikkeling in verstopt alleen hebben de 
kinderen dat zelf niet in de gaten.
Ik heb behoorlijk aan onze omgeving moeten 
verdedigen waarom onze kinderen naar de 
vrijeschool gingen, ze zijn immers onder schooltijd 
aan het touwtje springen op het schoolplein.

Ik vertelde dan dat ze aan het rekenen zijn, hoe 
fijn is het niet dat kinderen nog niet alleen maar 
stil hoeven te zitten maar er een goede balans is 
tussen werken en ook even bewegen.
Dan kun je toch maar 3 woorden zeggen!!
DIT IS HET!!
 
Al jaren hoorde ik de mooiste verhalen over het 
schoolkamp, maar ja.. er gaan alleen vaders mee, 
toch liet ik af en toe weten dat ik ook graag een 
keer mee wilde.
Wat was ik blij dat meester Frank mij belde dat het 
niet lukte om voldoende vaders bij elkaar te 
krijgen die vrij konden krijgen.
Inmiddels ben ik al 3 keer mee geweest, het is zo 
leuk om de kinderen in hun element te zien, back 
to basic.
Helemaal uitgerookt van het open vuur thuis te 
komen, drie dagen niet douchen, slapen op een 
zak met stro, maar leuk dat het is!!
Dan krijgen we ook nog elk jaar die mooie 
getuigenschriften, hoe mooi is het niet om te lezen 
dat de leerkrachten jouw kind omschrijven zoals hij 
of zij zijn.
Wat veel tijd besteden ze daaraan, daarom bij 
deze: hartelijk dank allemaal daarvoor!!
Dan kun je toch maar 3 woorden zeggen!!
DIT IS HET!!
 
Nu gaat onze jongste zijn vleugels uitslaan naar de 
middelbare school en hebben wij al 3 maal over 
het vuur mee mogen springen.
Inmiddels een grote zelfverzekerde dochter,

D
it is het!!
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diploma opzak en klaar voor een volgende stap met 
een nieuwe beroepsopleiding.
Een zoon die al naar de 3de klas gaat van de 
middelbare en het heel goed doet en doorstoomt 
naar de top klas.
Die basis is gelegd op de Toermalijn en daar zijn we 
heel dankbaar voor als ouders.
Inmiddels ben ik nu 10 jaar klassenouder geweest 
bij verschillende leerkrachten en hoop dat ik jullie als 
ouders mag inspireren om nauw betrokken te zijn bij 
de school van jullie kind of kinderen, alleen dan is 
het mogelijk om veel extra’s te ondernemen met de 
klas en de leerkrachten te ondersteunen.
10 jaar is het een onderdeel van ons leven geweest.
Het heeft ons verrijkt in alle opzichten.
Dan kun toch alleen maar zeggen:
DIT IS HET!!

Fijne vakantie allemaal en ik hoop dat jullie toch af 
en toe nog hulp nodig hebben van een 
ervaringsdeskundige, dan weten jullie mij te vinden.
Nou stop ik er echt mee hoor.

DIT IS HET!!
 

Zonnige groet,
 
Wilmi van de Wouw

D
it is het!!
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Avondvierdaagse 2014

In juni was het weer zover, de wandelschoenen 
mochten weer aan en vol goede moed gingen er dit 
jaar 60 kinderen wandelen. Volgens mij voor het 
eerst een groot aantal vierde klassers die de tien 
kilometer zelfs liepen. En ook hebben volgehouden, 
super!

Na een jaar geen organisatie te hebben gehad, was 
er dit jaar toch weer door ouders het een en 
ander geregeld. De vader van Jan en Anne (van 
Soldt) en moeder van Angel en Joy (Denekamp) 

hielpen met de inschrijvingen en medailles. De 
moeder van Seth en Isa (van Groen) de catering. 
Gelukkig waren er weer lieve moeders die elke 
avond voor de versnapering van de wandelaars 

zorgde. De organisatie wil op deze weg Monique, 

Marlies en Lilian nog even bedanken, zonder jullie 
geen diksap, koffie, thee en koek.

Voor volgend jaar is de datum nog niet bekend, 
maar we hopen dat er weer een groot aantal 
kinderen de wandelschoenen aantrekt en op net zo 
mooi weer als afgelopen vierdaagse.
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Juffendag klas 1

Op 16 april was er een dag speciaal in het teken van 
de juffen. Als eerste was er een bezoek aan de 
pluktuin gepland. Gelukkig was het lekker weer. 

Annemieke van de 
pluktuin vertelde 
eerst aan de 
kindjes een 
verhaal over de 
bollen en hoe dit 
uiteindelijk een 
tulp wordt. Zeer 
aandachtig 
luisterde de 
kinderen en 
iedereen wist wel 
wat een bol nodig 

heeft om te groeien. Een kindje wist daar zelfs nog 
koolstofdioxide aan toe te voegen. Dat had bij de 
anderen nog enige uitleg nodig. Na de uitleg en 
demonstratie van de bloemenband, daarop worden 
de tulpen gelegd en op maat gesneden, mochten 
ze zelf gaan plukken. Iedereen 10 mooie tulpen. Alle 
kindjes gingen enthousiast naar de allermooiste op 
zoek. 

Na de tulpentuin stond er een speurtocht in het 
Groenendaalse bos op de planning. Hier 
aangekomen was het eerst tijd om de juffen met 

een prachtig cadeau te verrassen. De kinderen 
hadden voor beide juffen iets gemaakt voor aan een 
ketting. Zo werd van alle kraaltjes, veertjes en 
steentjes een heel mooie kettng gevormd.

Hierna was er natuurlijk wat lekkers. Na lekkere 
cakejes en pannekoeken werd de speurtocht 
vervolgd. Op het einde was er nog een mooi verhaal 
en de laatste restjes pannekoek werden nog snel 
voor de terugreis verorbert.

Klas 1
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Dit schooljaar, klas 2, het jaar van de 
fabels, heiligenlegenden, spiegelingen bij 
het vormtekenen, periodes over Meljuk, 
sterren en sterrenbeelden, bomen, kleine 
kruipertjes, Franciscus, regenboogtraining, 
en natuurlijk veel rekenen en taal. 

We hebben heel hard gewerkt aan 
verschillende thema’s. Het spiegelen is 
misschien wel het “pedagogische 
hoofdthema”. 

Met veel plezier heb ik weer diverse fabels 
mogen vertellen. Kort en bondig, 
uitnodigend tot een gesprek. De 
sterrenkunde-periode was heel bijzonder, 
zeker na een bezoek aan een heuse 
sterrenwacht in De Zilk. In de  laatste 
taalperiode stond het leven van Franciscus 
van Assisi centraal.

Klas 2
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een impressie

En dan nog een korte fabel:  De Leeuwin:
Een vos stond geweldig op te scheppen tegen de leeuwin.
“Je zou mijn vier welpen eens moeten zien”  zei hij. Allemaal 
tegelijk geboren. En u ? Hoeveel hebt u er ?”
“Ik heb er maar één, ”antwoordde de leeuwin grimmig. 
“Maar dat is dan ook een leeuw.”
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Zeilers opgelet:
Een schooljaar gaat snel voorbij; soms gaat het voor de wind, 
dan lijkt alles gemakkelijk en goed te gaan, geen vuiltje aan 
de lucht…….maar pas op! Opeens kan het zeil omslaan van 
bakboord naar stuurboord:  een gijp ! een gevaarlijke situatie 
als je deze niet aan ziet komen, je moet heel alert blijven. 
Soms moet je “scherp aan de wind” zeilen: de wind schuin 
tegen, de meest sportieve koers; een stevige helling van je 
boot, je moet stevig aan de lijnen hangen, het roer 
vastgeklemd bij je oksel. Het water spat om je oren, soms 
loopt het zelfs de boot binnen. 
Hoe de wind ook was het was altijd een ervaring…………….
Een fijne vakantie.

Frank van Die, klassenleerkracht klas 2.
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Uitje naar de aardappelboer
8 april om 12:00 uur maakte klas 3 zich klaar 
voor een rondleiding bij 'De Elizabeth Hoeve' de 
aardappelbouw.
Via de akkers naar de schuren voor een leerzame 
speurtocht, besloten met een heerlijk 
zelfgebakken patatje!

Klas 3
59



Naar de molen
Wat hebben we het getroffen met het weer!! Dit 
uitje was naast het broodbakken in de klas, een 
mooie manier om de graanperiode op school af 
te sluiten.
Het beklimmen van de molen duurde even 
aangezien er een 
hoop hele steile 
trappen waren. 
Voor de 
waaghalzen 
mocht ook de 
hoogste en 
laatste trap 
beklommen 
worden, om zo in 
de kap van de 
molen te kunnen 
kijken en de 
kraaien weg te 
jagen.
Het hele 
maalproces werd 
uitgelegd (we 
werden er melig van!).
Ons bezoek werd afgesloten met een heerlijke 
zelfgebakken pannenkoek gebakken in de 
molen, mmmmm.

Naar de imker
Met klas 3 op 19 maart naar de imker in 
Haarlem.
De klas (en de aanwezige ouders) hebben 
een hoop geleerd van de aardige imker. 
We hebben gezien waar de bijen wonen 
en hoe ze hun honing maken.
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Leven in een wereld vol 
plastic

Op basisschool de Toermalijn, de Vrije School van 
de Bollenstreek, kregen de groepen 6 tot en met 
8 donderdag 5 juni les over zwerfafval en met 
name plastic. Hiervoor was Peter Smith 
uitgenodigd, die een lezing gaf over plastic en 
waarom dit schadelijk is voor het milieu en de 

dieren in de natuur. 
Na afloop gingen de 
leerlingen naar 
buiten om zoveel 
mogelijk zwerfafval 
te zoeken en was er 
voor de leerlingen 
met de meest 
gevulde vuilniszak 

een kleine attentie.

De leerlingen begonnen de lezing wat 
gedemotiveerd, want hoe leuk kan een les over 
afval nou zijn? Maar al snel zaten de meeste 
kinderen met open mond en gespitste oren te 
luisteren en konden ze niet wachten met het 
stellen van vragen. Een plastic waterflesje is niet 
biologisch afbreekbaar en het duurt tussen de 

500 en 1000 jaar voor het flesje in de natuur is 
afgebroken. Toch gooit men veel afval gewoon op 
straat, in de bosjes of elders waar het niet hoort. 
Het belandt bijvoorbeeld ook in het water, wat 
schadelijk is voor de natuur. 'We leven in een 
plastic soep', vertelt Smith, initiatiefnemer van 
Klean Worldwide en werkzaam bij het inmiddels 
steeds bekender wordende drinkflesje van 
Dopper. 

Elke dag pakt Smith een stukje zwerfafval van de 
grond, soms wel twintig. Van zwerfafval en met 
name plastic, maakt Smith kunstwerken. Eén van 
zijn werken, een grote wereldbol, drijft nu in 
Rotterdam. Op dit moment is Smith bezig om van 
zwerfafval een kunstwerk te maken van maar 
liefst twintig meter. Dit werk beeldt een moeder 
uit die borstvoeding geeft aan haar baby. 'Als we 
zo doorgaan dan voeden we onze kinderen straks 
plastic'. Het kunstwerk wordt geplaatst in Rio de 
Janeiro, tijdens de Olympische Spelen. Op 
scholen en andere locaties zullen speciale bakken 
worden geplaatst waar men afval in kan 
deponeren wat voor het kunstwerk gebruikt 
wordt. 



Petula de Jong en Christine Algera, twee 
moeders van de Toermalijn, waren met het idee 
gekomen om deze lezing aan de kinderen aan te 
bieden. De moeders, maar ook de leerkrachten, 
zijn zeer te spreken over de leerzame ochtend. 

De kinderen gingen zeer enthousiast de straat 
op om zwerfaval op te rapen, terwijl de oudste 
leerlingen Smith het hemd van het lijf vroegen. 
Algera heeft onlangs ook een kinderboek 
geschreven Stella en Stinky en de plastic soep. 
Het idee voor deze themaochtend sloot dan ook 
passend bij elkaar aan.

tekst van: www.dichtbij.nl
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Paard in de gang?
op 12 juni hield Isa haar spreekbeurt 
over haar verzorg-shetlander Lady. 

Ontzettend leuk dat Lady even mocht 
kennis maken met klas 4 (en dat was 
wederzijds). Nadat de kinderen weer naar 
binnen gingen voor de rest van de 
spreekbeurt, liet Lady nog een 
handtekening achter op het 
schoolplein....in de vorm van mest.
 
Gelukkig zijn de plantjes er dol op!oproep tbv 

Kika uit kLas 4
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Aan alle leuke dingen komt een eind dus ook aan 
dit schooljaar van klas 5/6.
We hebben een leuk schooljaar met elkaar gehad 
en heel veel gedaan en geleerd.
De regenboogtraining heeft ons geleerd meer 
respect voor elkaar te hebben wat duidelijk 
merkbaar was in de klas.
We zijn op kamp geweest in Almen waar het 
ondanks de regen heel gezellig was en de sfeer 
prima.
We hebben met elkaar heel veel feesten begeleid. 
Groepjes rondgeleid, badges gemaakt en spelletjes 
verzonnen.
We hebben met elkaar verdriet gehad om de vader 
van Britt.
We hebben met elkaar mooie toneelstukken 
opgevoerd en hard geoefend.
We hebben met elkaar mooie liederen gezongen.
We hebben met elkaar gelachen en gehuild.
De zesde klassers gaan de school verlaten en 
hebben allemaal een mooie nieuwe school 
gevonden.
Ik wens iedereen veel succes op de nieuwe school 
en een fijne vakantie voor iedereen.

Juf Yvonne

klas 5/6

Hoe was dit jaar????

Dit jaar in klas 6 was super leuk.

Ik heb super veel nieuwe dingen 

geleerd.
En het was super gezellig.

We hebben super leuke periodes 

gehad, we hadden ook een 

stagiaire, meester Bart.

We zijn ook op kamp geweest dat 

was super leuk.

Ik vond dit jaar super, super, leuk

Chanina

Wij begonnen dit jaar met veel plezierde jongens voetbalden, de meiden kletstenna een rekenperiode kregen we meester Bart's Ochtends kregen we muziek en deden we leuke oefeningen.
Bij de volgende periode gaf meester Bart periode Grieken.Hij vertelde een Grieks verhaal en daarna schreven wij informatie en zetten we een plaats in de kaart.Een paar taal en rekenperiodeshadden we periode toneel, we deden Minoesna het prachtig en goed uitgevoerde toneelstuk gingen we met vakantie.
na drie weken op school gingen we op kamp.in de Midgaard maakten we zelf ons etenen sliepen in een tent.
na drie dagen gingen we moe naar huis maar het was een geweldig jaar.

Joost

hoe was dit jaarik vond het echt een heel leuk jaar.
De feesten waren heel leuk.
We hebben een hele leuke gezellige klas.De musical was ook heel leuk.
Gewoon een top jaar.

Inez
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We hadden met klas 6 een musical gedaan.
De musical heette Minoes en gaat over 
katten.
Minoes was eerst een poes, maar ze is door 
een chemisch goedje een mens geworden.
Ze trekt in bij Tibbe, de journalist. Tibbe 
vindt haar maar raar.
Meneer Ellemeet is een dierenbeul maar dat 
vertelt hij niet.
Hij is de baas van de geurtjesfabriek.
Tibbe komt erachter dat Ellemeet een 
dierenbeul is maar de meesten geloven hem 
niet.
Uiteindelijk wordt Ellemeet op heterdaad 
betrapt.
Tibbe is de held van het dorp.

Merijn en David

hoe was dit jaar???
Fit jaar was super leuk.Want we hebben leuke dingen gedaan.
We hebben ook leuke periodes gehad en we hadden ook meester Bart, dat was onze stagiair want hij wou ook leraar worden.
We zijn ook op kamp geweest dat was heel leuk.
We gingen in tenten slapen.Dit jaar was super leuk.

Karolien
Klas 5/6
We waren eerst een klas van 16 kinderen en in klas 5/6 opeens 32. dat was een 

hele verandering voor mij.

Maar het was wel altijd gezellig.

We hebben zoveel gedaan dit jaar, mijn lezen is vooruitgeschoten en we mochten 

met carnaval groepjes begeleiden voor het eerst. Dat was heel erg leuk.

En we hadden een uitgebreid paasontbijt.

Kamp was ook heel erg gezellig maar het regende wel hard en de tent was van 

binnen zeiknat dus hebben we in een schuur geslapen.

Met Pinksteren was het eten erg lekker en er waren veel mensen gekomen en ik 

vond het een heel leuk jaar.
Charlie

tekening door: Li-Anne
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kamp
we waren met schoolkamp naar de Midgaard 

geweest.
Daar stond Felo op ons te wachten.

We gingen de tent opzetten maar de tent die 

voor de zesde klas was, was gehuurd. Maar de 

tent was te klein.
Dus de zesde klas mocht in een partytent.

Ik paste nergens meer bij dus toen mocht ik 

met Roxanne en Phia in de legertent.

Het ging regenen dus de hele vijfde klas mocht 

in de schuur.
het hele kamp was slecht weer maar het was 

heeeeeellll leuk.
Nina

tekening door: Aimee

tekening door: Lucia

tekening door: Noes
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Schoolkamp klas 5/6
Maandag 26 mei stond de bus al op tijd 
klaar om de 5de en 6de klas naar Almen bij 
Zutphen te brengen.
Eindelijk was het dan zover en na 
uitbundig uitgezwaaid te zijn door ouders 
en de kinderen van school kon de reis 
beginnen.
We waren nog niet de hoek om of we 
konden al zien dat Kruidvat goede zaken 
had gedaan.
Na ongeveer 2 uurtjes te hebben gereden 
kwamen we aan in Almen en werden we 
opgewacht door Felo, de eigenaar van het 
terrein.
Na een korte introductie en rondleiding 
hebben we heerlijk wat gedronken en koek 
gegeten.
Ondanks de weerberichten, die niet zo 
mooi weer hadden voorspeld was het nog 
steeds droog en zijn we direct begonnen 
om de tenten op te zetten.
Al snel kwamen we er achter dat de tent 
die we gehuurd hadden van de scouting 
niet de goede tent was, hij was veel te 
klein en er zaten ook allemaal gaten in.
Toen maar de tenten op zetten voor de 5e 
klas en dat ging goed en velen hielpen 
mee.
Inmiddels had Felo een grote partytent 
geregeld en die was groot genoeg voor de 
6de klas om in te slapen.

De tenten stonden net op toen het begon 
te regenen, en niet zo’n klein beetje ook, 
het flitste en donderde en het kwam met 
bakken uit de hemel.
Van slaapmatjes werd direct een tafeltje 
gemaakt en de meiden uit de 6de klas 
begonnen een potje te kaarten.
Inmiddels had het al zo gespoeld dat de 
kinderen van de 5de klas last hadden van 
aquaplanning, een slaapmatje en een bord 
dreef door hun tent, dit was dus geen goed 
onderkomen van de aankomende nacht.
Ook hierop werd direct een oplossing 
gezocht en alle kinderen van de 5e klas 
mochten in het atelier van Felo slapen.
De 5e en 6e klas waren allemaal in groepjes 
verdeeld en elk groepje had zijn eigen 
begeleider. Zo hadden we Mick de vader 
van Merijn (Mick heef alle dagen op zijn 
blote voeten gelopen), Matt de vader van 
Hannah (zo hadden we altijd een dokter in 
ons midden om splinters te verwijderen), 
Paul de vader van Bes (zorgde dat de WC’s 
schoongemaakt werden aan het einde van 
de dag), Peter de vader van Joost (kon 
gelukkig bij mijn groepje het vuur 
aankrijgen om te koken)  en ik zelf, Wilmi 
(kon er tijdens de workshops lekker gevilt 
worden) en juf Yvonne die gelukkig vorig 
jaar had kennis gemaakt met Felo en 
waardoor wij zo’n leuk kamp hadden op 
een uniek locatie.77



Toen alle slaapplekken geregeld waren 
kregen we als groepje allemaal een krat met 
daarin een pan, koekenpan, ovenwanten, 3 
lucifertjes, vuur-bak, touw en een stuk zeil.
In het bos mochten we een eigen vuurplek 
zoeken, daar moest je het zeil ophangen om 
een droge plek te hebben waar je de 
maaltijden ging bereiden met je groepje.
Het was erg leuk dat je nu in groepjes ging 
koken, we hadden allemaal wat te doen 
zoals houthakken, groente snijden, deeg 
kneden en natuurlijk je vuurtje aan steken.
We kregen allemaal maar 3 lucifers dus dat 
was zuinig aan doen.
De eerste avond hebben we groentesoep 
gekookt en in de koekenpan een platte 
brood gebakken.
Na het eten was het natuurlijk opruimen en 
afwassen en lekker een beetje rond 
banjeren en naar de andere groepjes kijken 
waar hun bivak was opgezet.
Bij het invallen van de schemer zijn we 
onder leiding van Felo een boswandeling 
gaan maken bij een naast gelegen bos op 
zoek naar herten.
In het bos moesten we natuurlijk heel erg 
stil zijn anders is het wild al gevlogen, het is 
dan mooi om te zien dat je met ruim 30 
personen in het bos heel stil kan zijn.
We hebben helaas geen wild gezien, wel 
kwamen we een jager tegen die niet echt 
blij was ons te zien in het bos, we jaagden 

het wild weg en van schrik kan dan 
eventueel een moeder met jong oversteken 
met alle gevolgen van dien.
We hadden dan wel een paar slimmeriken in 
ons midden die op merkten dat als je een 
hert neerschiet dat effect ook aan de orde is 
en misschien moeder wel neer wordt 
geschoten.
Na thuis komst doken de kinderen allemaal 
hun tenten in om lekker te chillen en op den 
duur toch in slaap te vallen.
 
De volgende ochtend hingen de verjaardag 
slingers op want we hadden een jarige Nina 
in ons midden, na haar toegezongen te 
hebben konden we aan vallen op ons ontbijt.
We hadden een mooi programma voor deze 
dag. We hadden diverse workshops waaraan 
de kinderen in groepen gingen deelnemen.
Ze konden ijzer gaan smeden bij Egbert, 
naar de boer om te zien hoe de koeien 
gemolken werden, je ging van vers hout een 
eigen lepel of spatel snijden bij Job en je ze 
gingen vilten.
Tussen door met de nodige pauzes en lunch 
hebben we ons de hele dag prima vermaakt.
Oh ja, het regende wel zachtjes en bijna de 
hele dag maar daar hadden we allemaal 
geen last van, de temperatuur was prima en 
het waaide niet.

kamp klas 5/6
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Aan het einde van de middag kregen we 
allemaal weer onze groente en deeg en 
hebben als groepjes weer onze eigen 
maaltijd bereid.
We hebben allemaal kleine wraps 
gebakken met een groenten-bonen prutje 
erbij, en als toetje hadden vanille vla of 
een appeltje.
De hele dag werd er tussendoor ook van 
alles voorbereid voor de bonte avond die ’s 
avonds zou plaats vinden.
En als verassing stond meester Bart 
ineens voor onze neus en viel met zijn 
neus in de boter en kon gelijk 
meegenieten van de bonte avond.
Wat hebben we toch een talenten in de 
klas, die avond is er een prachtig gedicht 
voor gelezen, werden er toneelstukjes 
voor gedragen, is er gejongleerd en ook 
leuke reclame spotjes kwamen voorbij.
Felo en Yvonne hebben ons toegezongen 
en een groepje meiden hebben een heel 
eigen gemaakt lied in elkaar gedraaid! Met 
een toepasselijk refrein:
 Ik heb toch zo iets geks
 Ik heb een kamp complex
 Mijn hele tent is lek
 Maar de sfeer die is te gek!
Daarna zijn er onder leiding van Juf 
Yvonne nog veel mooie liederen gezongen. 
Kortom het was een super avond.
Toen het eenmaal donker werd hebben we 
nog het “nachtwachtspel” gespeeld in het 

bos, daarna rolde iedereen zijn slaapzak in 
en was het iets eerder rustig dan de nacht 
daarvoor.
 
De volgende dag, na weer een lekker 
ontbijt, was het opruimen geblazen. De 
bivaks moesten op geruimd worden, en de 
opdracht was je plek netter achter te laten 
dan je het had aangetroffen.
Het was dus weer een heel gesjouw met 
zeilen, vuurbakken, stenen, houtblokken 
enz. daarna moesten de tenten leeg dus 
alles weer in je tas proppen, matjes 
oprollen en slaapzakken opruimen.
Om met een gevulde maag te vertrekken 
naar huis heeft Paul (de vader van Bes) 
van de verse koeienmelk, van de dag 
daarvoor bij de boer meegenomen,  
heerlijke pannenkoeken beslag gemaakt.
Om de pannenkoeken te bakken is er een 
jagersvuur aangestoken, Job en Mick 
(vader van Merijn) hebben tussen 2 
langen boomstammen een lang vuur 
gemaakt om met veel koekenpannen de 
pannenkoeken te kunnen bakken.
Na dit smul festijn kwam toch het moment 
om naar huis te gaan en na een goede reis 
zijn we weer veilig aangekomen bij de 
Toermalijn waar veel ouders, broertjes en 
zusjes ons stonden op te wachten.
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Kortom, het was een zeer geslaagd schoolkamp!!
 
Heel blij ben ik dat ik 3 maal als begeleider mee 
ben geweest op deze leuke schoolkampen. Ik kijk 
er met veel plezier en trots op terug dat onze 
kinderen zo kunnen genieten van het  leven zo 
dicht bij de natuur zonder alle moderne matrialen/
spullen om ons heen.

En dat er na drie keer douchen nog rook-lucht uit 
je haar komt neem ik graag op de koop toe!
 
Lieve  groet,
 
Wilmi van de Wouw
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Interviews 
6e klassers

Enquête klas 6

Het begint al een echte traditie te worden; het uitdelen 
van de enquête formulieren aan de 6e klassers. Ieder 
jaar is het weer ontzettend leuk om te lezen wat zij 
vinden van hun tijd op de Toermalijn en welke kant ze 
zullen opgaan na het verlaten van onze school.

Ook dit jaar is het weer gelukt! Veel plezier bij het lezen 
en om zelf te beginnen bij vraag 7: lieve 6e klas, wij 
wensen jullie alle geluk, succes en vertrouwen  op jullie 
verdere levensweg!
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Dit afgelopen jaar zijn alle leraren, leerlingen en 
ook veel ouders en/of verzorgers bezig geweest 
met de Regenboogtraining. Over deze training is al 
het een en ander geschreven. Als aanvulling 
hierop wil ik graag ‘Geweldloze Communicatie’ 
onder de aandacht brengen, een vorm van 
communiceren die vanuit respect en mededogen 
komt. Want wat is het ontzettend belangrijk dat 
wij als ouders en leerkrachten op een respectvolle 
manier met kinderen communiceren; kinderen 
geven door wat wij hen leren. 

Onderstaand een samenvatting van het boek 
‘Geweldloze Communicatie’ van Marshall 
Rosenberg - geschreven door Wendela 
Kloosterman.

Rosenberg kwam als kind in aanraking met 
geweld. Hij werd in elkaar geslagen op straat 
omdat hij joods was. Dat bleef hem fascineren 
omdat hij maar niet kon begrijpen waarom. Later 
heeft hij onderzoek gedaan onder jeugdbendes in 
New York. In dit boek beschrijft hij de uitkomst 
van zijn onderzoek. Hij geeft cursussen en 
workshops op alle mogelijk plekken waar mensen 
met geweld te maken krijgen. In Nederland 
bestaat het centrum voor geweldloze 
communicatie.
Ieder mens heeft dezelfde natuurlijke behoeftes: 
eten, drinken, warmte, veiligheid en erkenning. 
We denken echter niet allemaal hetzelfde. Door 

verschillen in achtergrond, leeftijd, opleiding en 
karakter kijken we allemaal anders naar de wereld 
en naar elkaar en hebben we onze eigen normen. 
En in plaats van ons bezig te houden met het 
verwezenlijken van hun eigen behoeftes of die van 
de ander, houden we ons bezig met oordelen, en 
het aantonen van ons eigen gelijk en het ongelijk 
van de ander.
Als we verantwoordelijkheid nemen voor onze 
eigen behoeftes, werken we aan ons eigen geluk 
en laten we de ander vrij. Als we in plaats daarvan 
oordelen en vergelijken, creëeren we angst, 
schuld en schaamte en uiteindelijk afstand en 
strijd.
 Onder elke vorm van strijd zit een manier van 
denken. Namelijk de gedachte dat er sprake is van 
goed en fout. De ander moet worden gecorrigeerd 
en het goed of fout zijn wordt bepaald aan de 
hand van je eigen normen. Dit gebeurt veelal in 
de vorm van ‘etiketten’op mensen plakken, zowel 
positieve als negatieve. Hierdoor ontstaat afstand 
tussen mensen. En hoe groter de afstand, des te 
makkelijker het wordt om geweld te gebruiken. 
“Die ander is zo fout, dan maakt het niet uit wat 
je met hem doet”. In de meest extreme vorm leidt 
dat tot oorlog. In het kleine alledaagse leidt het 
tot irritatie en weerstand, waardoor de 
eenvoudigste communicatie niet meer mogelijk 
lijkt.
“Geweldloze Communicatie” is een manier om dit 
te voorkomen. Het doel van geweldloze 
communicatie is het opbouwen van een relatie, 
die gebaseerd is op openheid en mededogen. 

geweldloze 
communicatie
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Mededogen is een levenshouding. Het houdt in 
dat je je kan inleven in de ander en respect hebt 
voor en aandacht kan geven aan je eigen 
gevoelens en die van de ander. Ongeacht de 
verschillen die er zijn.

Het model van geweldloze communicatie 

Geweldloze communicatie is geen truc, geen 
woordspelletje. Het is een omgaan met 
verschillen vanuit respect en mededogen. 
Hiervoor zijn vijf elementen van belang:
* Waarnemen zonder oordeel                                                                                                                
* Bewust zijn en uiten van eigen gevoelens                                                                                          
* Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 
behoeftes                                                                  
* Mededogend luisteren                                                                                                                          
* Verzoeken uitspreken
Deze manier van communiceren vraagt van 
mensen zich te bevrijden van oude 
programmering. De meesten van ons zijn 
grootgebracht met communicatie die uitgaat van 
goed en fout en van strijd. Het kost tijd en 
energie om dat af te leren. En het vraagt 
serieuze zelfreflectie. 
Wat het oplevert is een veilige sfeer waarin 
iedereen zichzelf kan zijn. In zo’n omgeving 
kunnen mensen beter functioneren en 
samenwerken.

Verantwoordelijkheid nemen en 
proactiviteit

Verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen 
behoeftes, maakt anderen minder schuldig. Vaak 
zijn wij reactief, d.w.z. wij leggen de oorzaak 
voor ons handelen of onze gevoelens bij 
anderen. “Ik sla mijn kind omdat het 
ongehoorzaam is” of “Ik deed dat omdat het 
moest van mijn chef” of “Ik wil wel anders, maar 
ik kan het niet laten”.
Als mensen zelf geen verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen gevoelens en behoeften 
maken ze anderen schuldig. En velen geloven dat 
schuldigen gestraft moeten worden. 
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 
behoeften betekent ook dat je verzoeken moet 
kunnen uiten. Dat is niet hetzelfde als ‘eisen 
stellen’. Verlangens en verzoeken geuit in de 
vorm van een eis, zijn een dreiging voor de 
luisteraar van schuld of straf. Een verzoek laat de 
ander vrij om “ja” of “nee” te zeggen. Straffen en 
belonen zijn pogingen om het gedrag van 
anderen van buitenaf te beïnvloeden. De enige 
werkelijke stimulans komt van binnenuit.
Het vraagt een hoge mate van bewustzijn om 
steeds je eigen gevoelens en behoeften waar te 
nemen en te luisteren naar de behoefte in de 
woorden van de ander.
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1. Waarnemen zonder oordeel

Etiketten en oordelen leiden tot verwijdering en 
leggen zo de basis voor geweld. Waarnemen 
zonder oordeel vraagt van ons om onderscheid te 
kunnen maken tussen wat wij waarnemen, en onze 
eigen oordelen en gevoelens daarover. Door je 
bewust te zijn van de subjectiviteit van je eigen 
oordeel, kan je er met enige afstand naar kijken. 
Dan weet je dat jouw oordeel niet “De waarheid” is, 
maar de uitkomst van jouw manier van kijken. Dit 
is niet makkelijk. Krishnamurti zegt: “Waarnemen 
zonder oordeel is de hoogste vorm van menselijke 
intelligentie.”

2. Bewust zijn en uiten van je behoeftes

Gevoelens zijn signalen die aangeven of je 
behoeftes zijn vervuld of niet. Als een behoefte niet 
vervuld wordt, geeft dat een onprettig gevoel, als 
een behoefte wel vervuld wordt geeft dat een 
prettig gevoel. Mensen die (bewust of onbewust) 
onze behoeftes vervullen vinden we sympathiek, 
mensen die dat niet doen vinden we onsympathiek. 
Maar de ander weet niet wat jouw behoeftes zijn. 
Die zijn n.l. afhankelijk van het moment en van de 
persoon. Als je je bewust bent van je eigen 
behoeftes, kan je er over praten. Maar vaak 
schenken we geen aandacht aan onze eigen 
gevoelens en blijven we onbewust rondlopen met 
niet-vervulde behoeftes. Dan is de kans groot dat 
we de verantwoordelijkheid ervoor bij anderen 
leggen. Om in contact te blijven met de mensen 
om ons heen, is het nodig onze gevoelens te uiten.

3. Verantwoordelijkheid nemen voor gevoelens

Het gedrag van de ander kan prettige of onprettige 
gevoelens bij ons oproepen doordat onze 
persoonlijke behoeftes er wel of juist niet door 
worden vervuld. Zo kan het gedrag van de ander 
een prikkel geven tot bepaalde gevoelens, maar 
het is niet de oorzaak. Dat zijn namelijk onze eigen 
behoeftes en de keuzes die we maken. Bij 
onprettige gevoelens door het gedrag van de ander 
heb je altijd de keuze of je:
- het persoonlijk opvat en jezelf verwijten maakt 
en je schaamt of schuldig voelt;                       - 
de ander de schuld geeft en boos wordt;                                                                                           
- je bewust bent van je gevoelens en behoeftes en 
deze uitspreekt;                                          - - - 
luistert naar de behoefte achter de woorden van de 
ander.
Dit vraagt een grote mate van bewustzijn en 
proactiviteit.

4. Mededogend luisteren

In onze manier van luisteren, horen we vaak 
datgene wat we verwachten te zullen horen. En we 
reageren dus ook op datgene wat we denken te 
horen. Als je luistert met mededogen, luister je niet 
alleen met je oren, maar ook met je hart. Dan ben 
je in contact met de ander en kan je horen welke 
behoeftes van de ander er achter diens woorden 
zitten. Door zo te luisteren kunnen we een betere 
relatie opbouwen.101 102



5. Verzoeken uitspreken

Duidelijk gestelde verzoeken die uitdrukken wat je 
wilt, stellen de ander in staat met jouw behoeftes 
rekening te houden. In positief gestelde taal, dat wil 
zeggen: wat je wel wil en niet wat je niet wil, anders 
is het niet duidelijk. Hoe exacter geformuleerd, des 
te kleiner de kans op misverstanden. Dit vraagt 
oprechtheid en moed. Er bestaat altijd de kans dat 
een ander een verzoek niet inwilligt en dat kan 
pijnlijk zijn. Maar het is gemakkelijker over eerder 
gemaakte afspraken te communiceren, dan over 
nooit uitgesproken oude gevoelens.

Om geweldloze communicatie toe te kunnen passen, 
juist wanneer een situatie spanningsvol is of een 
relatie verstoord, vraagt nogal wat van betrokkenen. 
Onderstaande aandachtspunten zijn van belang.

Boosheid volledig uiten  
Neem boosheid serieus en stop het niet weg.                                                                                         
- ademhalen, rustig en diep. Zolang als nodig is.                                                                                        
- mededogend zijn: gevoelens en behoeften vertellen 
met mededogen voor de gevoelens van de ander                                                                                                                                               
- de tijd nemen                                                                                                                                            
- bewust vertalen. In plaats van oordelen en kritiek, 
onbevredigde behoeftes uiten.

Waardering uiten
Ook waardering wordt vaak geuit in de vorm van 
oordelen en etiketten. Het kan in dat geval ook 

irritatie oproepen en kleinerend overkomen. 
Voorbeeld: “Goed zo, dat heb je goed gedaan.” 
Mededogend waarderen is het uiten van het effect 
dat de ander bij jou teweeg brengt, zodat je daar 
samen blij om kunt zijn. Voorbeeld: “Dankjewel, het 
heeft me echt geholpen wat je deed.”

Tot slot:
Het verschil tussen straffende macht en 
beschermende macht
Het effect van straffen is dat de ander hooguit 
zichtbaar gedrag zal veranderen. Van binnenuit zal 
de motivatie om destructief gedrag te vertonen 
alleen groter worden. Het is een noodgreep en een 
blijk van onmacht. Beschermende macht is gericht 
op het voorkomen van leed en schade. Dat houdt dus 
wel in: macht toepassen om grenzen aan te geven 
en geweld te stoppen. Het houdt niet in: zelf geweld 
gebruiken.

Als
Als zich heel diep in ons
Iets omkeert op een dag

Wanneer de mensheid ziet
Wat zij nooit eerder zag
Als afgunst en geweld

Verand’ren in iets schoons
Dan is vanaf die dag

Geluk iets heel gewoons.    
     (uit ‘De danstent in de wei”- Toon Hermans)

Diana van  Beek
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Klaar? Over!
Vandaag was het dan zo ver, de opgeleide 
klaarovers begonnen met hun taak. Meester 
Frank neemt de proef op de som, gelukkig 
kwam hij veilig over! Haha
Hartstikke fijn dat iedereen zich zo wil inzetten 
voor de veiligheid van onze kinderen.
Het zal tot de zomervakantie duren voordat de 
omleidingen worden opgeheven.

Verkeersdrukte
De regenbooglessen
het afgelopen jaar hebben alle klassen de 
regenboogtraining doorlopen. De ouders werden 
hierbij betrokken en uitgenodigd een aantal 
bijeenkomsten aanwezig te zijn. Ondanks 
drukke banen lukte het ook vaak om erbij te 
zijn. Fijn om te merken dat de training 
gedragen wordt door een ieder. 
De regenboogspellen zullen in alle klassen 
gespeeld blijven worden. Daarnaast wordt er 
gekeken in welke klassen of jaren het handig is 
de training in zijn geheel nog eens aan te 
bieden. Hieronder de ‘regels’.
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Euritmie binnen het 
vrijeschool onderwijs
         
         
        

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 en het vrije school leerplan: Voor de gehele 
onderbouw en bovenbouw, (d.w.z. demiddelbare school 
als voortzetting van een 12 jarig leerplan) geldt, dat de 
vertelstof en perioden, uit de betreffende klassen, in de 
euritmie-lessen al bewegend en ervarend verdiept 
worden. Tevens wordt gekeken naar de 
ontwikkelingsprocessen, in het algemeen van de 
betreffende leeftijd, het individuele kind en de klas 
specifiek. Welke oefeningen zijn een uitdaging of 
ondersteunen het leerproces? Zo heeft elke klas eigen 
mogelijkheden en vragen, waarvoor steeds weer nieuwe 

stof ontwikkeld wordt, naast een aantal terugkerende 
onderdelen.

Lesopbouw: De klassen komen in de zaal is met muziek , 
eventueel met een ritmische-, of vormopdracht daarbij. 
Wanner de kring gevormd is en alles uit heeft geklonken, 
volgt hierop een spreuk of gedicht -meestal seizoens- of 
klas gebonden-, om aan te komen. Daarna worden er 
verschillende concentratie- en vaardigheidsoefeningen 
aangeboden. 

Als hoofdmenu volgt er een uitwerking van een verhaal/ 
gedicht of muziekstuk van ca 15 a 20 minuten. Met een 
dansje of humoristisch versje, wordt vervolgens de 
overgang gemaakt naar het afsluitende deel, wederom 
met een spreuk of tekst. Tenslotte wordt in stilte 
afgesloten, of met een echte “uitsmijter”, zoals een vrolijk 
galop, de zaal door de klas verlaten.

De eerste klas

Zoals ik in het vorige artikel aangaf, waren daar de 
bewegingen en klanken vanuit de taal van het sprookje of 
verhaaltje voor de kleuters, vooral aangezet en bewogen 
als vormende kwaliteit voor het kind. Een schoolrijp kind, 
zoals een eerste klasser heeft die fase afgesloten en is 
veel meer gericht op wat het kan doen.

Voor de eerste klas staan de sprookjes als vertelstof 
centraal en in de klas worden uit de beelden van de 
verhalen, de “letters geboren”, met ieder een eigen 
kwaliteit en vorm. In de euritmie les kan de eerste klasser 
zelf beleven hoe hij a.h.w. uit het sprookje te voorschijn 
komt. 108
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Het meebewegen in het verhaal ontstaat nu vanuit het zelf 
willen zijn en worden van een van de verschillende 
figuren/ rollen in het verhaal. Dit inleven in een rol, geeft 
de leerling de mogelijkheid verschillende kwaliteiten in 
zichzelf verenigd te weten, die hij kan ontwikkelen. Een 
spel opgebouwd vanuit verschillende rollen, geeft een 
enorme diversiteit, waar de eerste klasser van smult! 
Waar ligt je voorkeur en welke rollen zijn ook leuk om te 
doen.? Ben je ridder Joris, de wind, een vogel, of een rots. 
Hoe beweeg ik daarbij? Langzaam, snel, met grote of 
kleine passen, huppelend, springend enz. 

Het ritme van de beweging differentieert zich in de eerste 
klas verder. Van groot naar klein en anders om. Zowel de 
grove als de fijnere motoriek worden hier geoefend. Het 
hele lijf beweegt, de armen en benen, de handen en 
voeten, tenen en de vingers; deze worden geïntegreerd in 
de verschillende bewegingen, steeds vanuit het beeld van 
het verhaal! De teksten en de muziek geven de kleine 
bewegingsmotieven vorm. Dit vraagt ook om een goed te 
luisteren, waar begint de beweging en waar eindigt de 
beweging!

Waren de klankgebaren bij de kleuters nog omhullend, nu 
illustreren ze de beelden in het verhaal heel concreet: De 
kinderen ervaren dat bijvoorbeeld het W gebaar bij de 
wind heel anders is dan de W van stromende water. De L 
beweging bij een groeiende plant of bladerenhoop -die 
opgetild wordt en omhoog gegooid-, voelt ook heel 
anders. Door naast gezamenlijk te bewegen, nu ook in 
groepjes of alleen te bewegen, tasten de kinderen a.h.w. 
de verschillende kwaliteiten af van objecten en elementen 
die zich in hun omgeving voordoen en herkennen dit door 
het doen ook in hun zelf. Vastheid/verdichting van 
substantie, vloeibaarheid, luchtigheid, vurigheid en kracht. 

Tot in de kleinste spierspanningen, wordt dit nagevoeld: 
Lijf en ziel worden hiermee doorkneed: De wereld buiten 
ons, is ook in ons beleefbaar, zowel in de sprookjes als 
ook in de seizoenen! Meer lichaamsgericht zijn de 
concentratie en vaardigheidsoefeningen: Weet ik wat mijn 
rechter-, linkerhand, of -voet is en welke kant gaan we op 
in de kring? Kan ik een herhalende beweging, versnellen 
en ook weer verlangzamen. Behalve dat je hiermee handig 
wordt in je bewegingsapparaat, leert het kind hiermee ook 
zijn bewegingen coördineren en automatiseren. Wanneer 
dit je dit al oefenent integreert, komt er aandacht vrij voor 
het waarnemen en opnemen van de omgeving. Een proces 
dat we ook kenen bij het leren schrijven, een muziek 
instrument gaan bespelen, autorijden enz. Deze 
oefeningen worden elke les (ook in de andere klassen!) in 
gezet om het kind te helpen “goed in zijn lijf” te komen, 
zodat het daarna vrij is om de inhoud van de les beter in 
zich op te nemen. Het spelen en variëren daarmee, geeft 
altijd veel plezier en is een echte werk opwarmer!

Naast motoriek, rechts/links, is er nog een derde aspect, 
dat geoefend wordt. Al in de eerste dagen van het 
schooljaar, wordt er in de eerste klas door de kinderen 
vormtekeningen gemaakt, waar ze op papier, de rechte en 
kromme (ronde) lijnen tekenen als vooroefening op het 
schrijven van de letters. In de euritmie hebben de rechte, 
ronde en golvende lijnen (maar ook spiralen) gelopen in 
de ruimte een eigen kwaliteit. De rechte- of hoekbeweging 
die richting heeft, is helder van vorm. De ronde vorm is 
een meer een omvattende bewegingsvorm van het ene 
punt naar het andere,en de golvende lijn maakt door het 
binnen/buiten aspect, het ademen als een voortgaand 
proces beleefbaar. Vormen die we overigens ook in onze 
lichaamsbouw terug vinden. Maar ook in de euritmische 
klankgebaren: Wij kunnen deze heel concreet met onze 
armen (en benen!) maken! 
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Pas vanaf de vierde klas wordt dit -als ruimterichtingen-, in 
grote vormen echt bewust vanuit overzicht geoefend. Nu 
blijft het voor als nog heel dicht bij de eigen gestalte. Het 
proces van de wereld om je heen wakker leren waarnemen 
en dit te verinnerlijken, beweegt zich in de afwisseling van 
enthousiasme en eerbied, van bewegen en tot rust komen. 
Het geeft de eerste klasser in deze lessen een dynamiek, 
waarin de binnen- en buitenwereld als vanzelfsprekend in 
elkaar overvloeien en zijn innerlijk versterken.

De tweede klas:

Wij kunnen als mens al lopende, springend enz. 
tegelijkertijd ook andere bewegingen maken met onze 
armen en hoofd. De dieren kunnen meestal een ding heel 
goed, zijn gespecialiseerd. Wij kunnen van al die 
vaardigheden maar een beetje, maar zijn veel allrounder 
georganiseerd.

In de tweede klas komt als vertelstof de fabels en heiligen 
aanbod. Bij de dieren in de fabels, bevriest een 
eenzijdigheid als beeld in ondeugden. Bij de heilige, worden 
de ondeugden overwonnen en dienstbaar in gezet als 
deugden. De tweede klasser valt uit de harmonie van de 
sprookjeswereld, en herkend in de fabeldieren door de 
absurditeit, die eenzijdigheid in zichzelf, maar ook de 
mogelijkheden en vernuft daarvan.

Inhoudelijk komen de fabels als gedichten, spelletjes, dan 
ook terug in de euritmielessen, om dan weer via een heilige 
te ervaren hoe deze ze heeft leren harmoniseren.

Ook hier het spelen met en aftasten van de verschillende 
bewegingskwaliteiten in het lopen, gebaar en vorm. In het 
lopen van vormen gaat het erom, dat het kind zijn eigen 
plek weer terug kan vinden, zeker als je buurman of 
buurvrouw net een andere vorm heeft gelopen. Je kan je 
dus niet meer op de stroom van het geheel verlaten. Hier 

wordt een apèl gedaan op wakkerheid en het zelfstandig 
kunnen uitvoeren van een kleine vorm, die dan wel weer in 
het grote geheel past. Inzicht in de eigen beweging 
ontstaat: Weet ik wat ik moet doen, hoe en wanneer? 
Tegelijkertijd ook overzicht: Komen we gezamenlijk aan en 
klopt het met mijn beweging. Ontwikkeld wordt hier tevens 
het onderscheidt (en samenklinken!) van “ik”, “jij” en “wij.” 
Dit vraagt veel concentratie en eigenvaardigheid! 

Naast de afwisseling van kleine motieven van rechte en 
ronde vormen langs de kring, ontstaan nu ook vormen met 
iemand tegenover je (als bij een paardans), waarmee je in 
een links en rechts, voor en achter verhouding, naar elkaar 
toe en van elkaar af bewegend, leert spiegelen t.o.v. de 
eigen beweging. 

Spiegelen: In de klas zien we dit terug in de “spiegelende” 
vormtekeningen.Wat rechts getekend is, wordt links 
gespiegeld, of om gekeerd. Een uitdaging aan de coördinatie 
van onze hersenhelften en het links en rechts vaardig 
worden in onze gestalte. In de euritmieles leggen we zo'n 
spiegel daarom ook ruimtelijk in de zaal. De klas wordt 
hierbij verdeeld in twee groepen, ieder aan een kant. 

Voorop de leiders, die elkaar op een teken afwisselen. Kan 
de ander je volgen in de slingerende beweging met de stoet 
die volgt? Kan de stoet de gelopen vorm navolgen? Links/
rechts, voor/achterwaarts, recht/rond? Ook dit vraagt van 
de 2e klasser een bewustzijn van zowel de eigen- als de 
gezamenlijke beweging. Daarbij komt ook het luisteren 
steeds meer aanbod. Hoe beweegt de muziek? Snel/
langzaam, hard/zacht, recht en statig, rond en bewegelijk in 
vorm, waardoor ook de voet en de stap: zich moet gaan 
differentiëren. Zet je meer je tenen neer, je hielen, of 
beweeg je voet zich uiterst bewegelijk, of meer 
voortglijdend? 112



In de concentratie- en vaardigheidsoefeningen vinden 
allerlei, hak/teen en boven/onder, voor/achter, links/
rechts bewegingen met springende en afsluitende 
sprongen (en geklap) plaats, evenals tellende oefeningen, 
die door versnelling het kind vaardig maken met het hele 
lijf!

In de 2e klas kan je aan zulke oefeningen soms wel 5 a 10 
minuten oefenen met vol plezier! Steeds in afwisseling 
van een versje en muziek.

Over het algemeen kan je van een tweede klas zeggen dat 
in het eerste deel van het jaar, de harmonie uit de 1e klas 
uit elkaar dreigt te vallen en er een soort chaos ontstaat, 
om daarna in de loop van het jaar door de kinderen 
individueel en als klas opnieuw een harmonie hervonden 
wordt.
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recept

115 116

"Schapen vinden regen niet erg, hun 
wol is vettig waardoor het water 
afstoot", vertelde de boer ons. Maar 
toch vonden wij het heel fijn dat 

tijdens onze excursie naar boerderij 
Zorgvrij de zon opeens doorbrak.

In de schuur maakten wij mee hoe de boer een schaap ving 
om het dier te scheren. De schapen leken er geen zin in te 
hebben, maar toch kreeg de boer het voor elkaar om er een te 
pakken te krijgen. Terwijl we in een grote kring eromheen 
stonden, werd het schaap ontdaan van z'n warme wollen 
winterjas. Hij was zo mak als een lammetje tijdens deze 
ceremonie, die vlot werd voltrokken door de behendige boer. 
In d'r blote bassie huppelde ze vrolijk terug naar de kudde. De 
dikke vacht lag op de vloer van de schuur en allemaal mochten 
we een plukje wol eruit trekken. "Zacht, nat, vies, vettig, 
lekker" alle kreten kwamen voorbij. De verse wol was een 
sensatie, en daar gingen we mee aan de slag. Vriendelijke en 
behulpzame mensen lieten de kinderen van alles over wol 
ervaren. Kaarden met een kaardmolen, een draad spinnen met 
een echt spinnenwiel (ongevaarlijk, dus niet die van 
Doornroosje), verven in natuurlijke verf in een soep van 
uienschillen en een soep van de wortel van een plant. En dat 
allemaal met dat ene plukje wol! Ook hebben de kinderen 
geweven en gewolvilt. Alles met opperbeste belangstelling en 
vol concentratie.

Na deze leuke en leerzame les over wol, konden de kinderen 
buiten een broodje eten. Vervolgens konden ze zich uitleven in 
het doolhof, spelen in de speeltuin of lekker zitten op een 
bankje aan de waterkant. Het was zo leuk daar, dat ze wel 
langer hadden willen blijven. Maar de belofte van een heerlijk 
stukje zelfgebakken cake, deed wonderen......

Na onze eigen schaapjes geteld te hebben, was de kudde weer 
compleet en konden we richting Hillegom gaan. We hebben er 
weer een mooie ervaring bij!

 vervolg klas 1

Noot redactie: wegens binnen komen na de sluitingsdatum - achteraf geplaatst
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