NIEUW !
(H)eerlijke tropische
fruityoghurt
Met fruit uit Oeganda

Ik woon in Oeganda, in het dorp Bulondo. Dat ligt in
het district Kamuli, ongeveer 150 km ten oosten van de
hoofdstad Kampala. Ik help mijn zoon, Francis Kabaseke,
met het telen en oogsten van de passievruchten. Hier
pluk ik de rijpe vruchten op zijn land van ongeveer 2
hectare, dichtbij de Nijl. Door de opbrengst van de
passievruchten die we onder andere voor deze yoghurt
leveren, kunnen we nu een beter bestaan opbouwen.

Naast het meesparen voor koeien, kunt u ook op
een andere manier de bevolking in Oeganda
ondersteunen. Het biologische tropische fruit
voor deze yoghurt is het
resultaat van een samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties, African
Organics en ruim 100
boeren die bij dit project
betrokken zijn. De samenwerking verzekert de boeren van een stabiele afzet
tegen fatsoenlijke prijzen.

Nu te koop in
de biologische
speciaalzaak!

Veronica Abbo uit Bulondo.

Geef een koe voor Oeganda!
Spaar
mee!

De plattelandsbevolking van Oeganda heeft
te kampen met werkloosheid, honger en
ondervoeding. Daarom voert Zuiver Zuivel
actie. Spaar 25 zegels en/of streepjescodes
van de literverpakkingen met een totaalwaarde van 2,50 Euro voor een deelcertificaat
voor een koe voor Oeganda.
Kijk voor meer informatie op de actieverpakking of ga naar www.zuiverzuivel.nl of
www.heifer.nl

Samen met de natuur
www.zuiverzuivel.nl
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Trepein
Leembouw
hendrik kraak
• Ontwerp/advies/restauratie • Levering van alle leemmaterialen
• Bouwen van lemen fin-ovens • Verzorgen van workshops
• Uitvoeren van opdrachten (door heel Nederland)

Bouwen met inspiratie
Het gebruik van mens- en milieubewuste bouwmaterialen
draagt bij aan gezond bouwen en wonen.
Onuitputtelijke bron
Leem is duurzaam en eenvoudig te verwerken en gemakkelijk
in onderhoud.

Gezondheidaspecten
Leem zorgt voor een goede vochtregulatie in het binnenmilieu.
Een lemen wand blijft koel in de zomer en warm in de winter.
Laadt niet electrostatisch op en geeft geen schadelijke stoffen af.
Leem werkt neutraliserend op kookluchtjes en andere indringende
geuren.
Ossenkampweg
O
ssenkampweg 4
4,, 7
7447
447 P
PR
R H
Hellendoorn
ellendoorn O
Overijssel
verijssel S
Salland-Twente
alland-Twente
Telefoon 0548 6812
681223
223 www.eelerberg.nl

Bloemendalsestraat 53B - 3811 ER Amersfoort
Tel.: 033 470 15 98 - Fax: 033 470 19 14
E-mail: info@trepeinleembouw.nl - Website: www.trepeinleembouw.nl

www. christofoor.nl

Kabouter Thijm met zijn rode
muts en witte baard heeft veel
vrienden in het grote bos. Hij
maakt een praatje met konijn,
het roodborstje zingt een lied
voor hem, in de herfst raapt hij
de eikels en in de winter komt
het winterkoninkje even langs.
Verschijnt 17 september 2008
Prijs: € 10,00
ISBN 978 90 6238 883 7

Het kleine elfje Fliera is nog helemaal
niet moe. De Prins van de
nachtvlinders neemt haar mee naar een
midzomernachtfeest. Fliera danst de
hele nacht door. En daar word je wel
moe van. Zo belandt Fliera uiteindelijk
toch nog in dromenland.

Karel Klus heeft een auto gebouwd.
Met zijn hond Boris rijdt hij over de
weg tot hij bij de zee uitkomt. Karel
is nieuwsgierig naar het land aan de
overkant, dus bouwt hij een boot en
Boris helpt weer mee.

Verschijnt 17 september 2008
Prijs: € 10,90
ISBN 978 90 6238 852 3

Verschijnt 17 september 2008
prijs: € 13,50
ISBN 978 90 6238 876 9

VOORWOORD

Ik moet iets bekennen: het kost me dit jaar ontzettend veel moeite om na de zomervakantie weer in de pas te
lopen van het dagelijkse leven van school en werken. En hoewel wij in de regio Noord alweer zeven weken aan
de gang zijn, roert zich in mijn binnenste het beest der ledigheid. Het gromt en spuwt als ik vroeg op wil staan
of op tijd mijn bed in duik. Het maakt dat ik niet achter mijn bureau wil kruipen om een stukje voor de Seizoener
te schrijven, maar liever naar buiten ga, waar een waterig zonnetje mijn hoop op een warme dag aanwakkert.
Want – en ik heb daar goed over nagedacht – dat is het gewoon; ik mis de zomer. En dan niet in de zin van
missen van iets wat geweest is, maar eerder het verlangen naar iets wat voor mijn gevoel nog steeds moet
komen… Daarom valt het me zo zwaar dat beest in mij te beteugelen. Gelukkig is daar de Michaelstijd en
besluit ik om net als Joris mijn ‘draak’ te verslaan. In deze herfstseizoener besteden we ruim aandacht aan
Michael. Het feest ligt weliswaar net achter ons, maar het is erg leuk om te zien hoe verschillend scholen
invulling geven aan de viering ervan. Lees het zelf in ‘Zo vieren wij… Michael!’. Een ander onderwerp is de
Michaelsconferentie waar ieder jaar vele leerkrachten naar toe gaan om zich samen te buigen over een bepaald
thema. Wat dit jaar aan de orde kwam is te lezen op pagina 6.
Natuurlijk is Michael niet de enige belangrijke figuur in deze periode. Zo is Franciscus van Assisi onlosmakelijk
verbonden met dierendag. Ook aandacht voor hem dus in het artikel van Ria Leliveld dat laat zien hoezeer deze
heilige broeder jong en oud aanspreekt en hoe in zijn tijd het contact
tussen de verschillende generaties heel levendig was. Daar kunnen
wij in de huidige tijdsgeest van ‘druk, druk, druk’ nog wat van leren.
Neem dus gerust wat vaker de tijd voor een goed gesprek met je
(klein)kind.
Maar het meest benieuwd ben ik naar reacties op het stuk van
Marlies Adang. Zij doet verslag van het congres ‘Ruimte voor
ouderschap’, een thema dat ons allemaal aangaat, lijkt me.
En passant geeft ze ons een kijkje in haar eigen worstelingen rond het
ouderschap. Het zou me niets verbazen als die herkenning oproepen.
Laat het ons weten!
Ik ga ondertussen nog even mijn draak te lijf; hij blijkt toch meer
koppen te hebben dan ik dacht…

foto: Tijmen de Vries

Het beest in mij

CALISTA VAN AMERONGEN

hoofdredacteur

De Seizoener is een tijdschrift dat

Deelnemende scholen en organisaties:

- Uden Vrije basisschool De Zevenster

bijdraagt aan een eigentijdse presentatie en uit-

- Almere Vrijeschool Raphaël

- Wageningen Vrije School De Zwaneridder

straling van vrijescholen, zowel onder- als

- Assen Vrije school Assen

- Zeist Zeister Vrije School

bovenbouw. De inhoud wordt vóór en deels

- Bussum Vrije School Michaël

door de scholen zelf gemaakt. Zo wil de

- Heerlen Vrije school Heerlen

Deelnemende kinderdagverblijven:

Seizoener een uitingsvorm zijn voor wat er in en

- Hoorn Westfriese Vrijeschool Parcival

- Amersfoort Panta Rhei

rondom de scholen leeft. Daarnaast biedt de

- Maastricht Bernard Lievegoed School (o.b.)

- Amstelveen Opvang Anders

Seizoener ruimte aan zinvolle, inspirerende

- Meppel Vrijeschool Meppel

- Rotterdam Sarafina

artikelen, gerelateerd aan de antroposofie en

- Oud-Beijerland Vrije School Hoeksche Waard

- Zeist De Kroost

het opgroeiende kind in het bijzonder.

- Rotterdam Rudolf Steinerschool
- Rotterdam Rudolf Steiner College

Voor meer informatie: Ton Werinussa,

- Tiel Johannesschool Vrijeschool Tiel

T

0344 611147, E info@seizoener.nl
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Religiestudies
onderzoekt het fenomeen religie
in al haar aspecten

In de opleiding religiestudies bestudeer
je de wereldgodsdiensten in relatie tot
elkaar en in relatie tot de wereld waarin
wij leven. Heb je interesse in hoe verschillende godsdiensten staan tegenover geweld, hoe mensen zin geven aan
hun leven en hoe mensen met verschillende religieuze achtergronden met
elkaar zouden kunnen samenleven?
Dan heb je genoeg redenen om religiestudies te gaan studeren! Religiestudies
is een actuele opleiding met wetenschappelijke diepgang.

*

ijm
Studeren in N

e ge n

appen
ligiewetensch
re
l/
.n
u
.r
w
w
w
ag
Kijk op
voorlichtingsd
r
lo
e
ch
a
B
e
d
of kom naar
november.
op zaterdag 1

49

18

Bovenbouw Praktisch
ervaren in de samenleving

Oud-vrijescholier
Thorkild van Ginneken

Inhoud

14

Jaarfeest Michaël

44 Franciscus van Asissi
Verbinding tussen jong en oud

47 Vondsten
6

‘Samen de draak bestrijden’
Michaëlconferentie 2008

10 Een stap op weg naar
samen werken en zorgen
Congres ‘Ruimte voor ouderschap’

14 Zo vieren wij… Michaël!
Jaarfeesten op de vrijeschool

18 Portret van een oud-vrijescholier
Thorkild van Ginneken, smid

23 t/m 42 Het regionaal katern,
hart van de Seizoener
Uit de school, de klassen, de leerstof. Kortom de
eigen schoolkrant.

43 De bekoring van een kastanje
Natuurcolumn

Gespot door Jurianne Matter

49 Praktisch ervaren
in de samenleving
Stages op de bovenbouw

52 Het paard van Troje
Vertelstof klas 5

56 Webben
Vers van het net geplukt

58 Gaan
De leukste adresjes en uitjes

60 Lezen
De keuze van Margreet Tjalsma

62 Marktplein
Regeladvertenties

SEIZOENER

5

Houtsnede in de Johannesschool Vrijeschool Tiel, gemaakt door Frank van den Boogaard. Foto: Gerie Kroeze
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Michaëlconferentie 2008

‘Samen de draak
bestrijden’
Op 6 oktober vond in Nijmegen de

A

en kinderopvang tot voortgezet onderwijs.

an de vooravond van de conferentie sprak Nico van
der Wel met Leo Stronks, sinds 2007 voorzitter van
de Vereniging van vrijescholen Nederland, en organisator van de Michaëlconferentie 2008. “De conferentie
bestaat al lang en is in het verleden op allerlei manieren georganiseerd. Al een paar jaar houden we een ééndaagse conferentie voor alle vrijescholen, onderbouw en bovenbouw, in
Nederland. Elk jaar kiezen we vanuit de Michaëlstijd een
thema, dit jaar is dat Samenbindend Samenwerken.

Ook bestuurders en leden van medezeggen-

Hoe gaat het eraan toe op zo’n conferentie?

Michaëlconferentie plaats, de jaarlijkse
conferentie voor iedereen die in het vrijeschoolonderwijs werkt, van peuterspeelzaal

schapsraden deden mee. Veel vrijescholen
kondigden ook dit najaar een studiedag af
om deel te kunnen nemen. Maar wat
gebeurt er eigenlijk op die Michaëlconferentie? Wat doen bijna duizend
leerkrachten, peuterleidsters en leden van
medezeggenschapsraden en schoolbesturen op deze dag met elkaar?

Vorig jaar was het, net als nu, in Nijmegen.
Er waren 950 deelnemers, zo’n conferentie is een enorme
happening. Mensen ontmoeten elkaar, ze halen informatie,
er wordt gedeeld, mensen stimuleren elkaar. Ik denk dat het
een grote uitwerking heeft. Ik vond het bijzonder om te zien
hoe energiek mensen omgaan met vraagstukken en thema’s
die spelen in de scholen.
Deelnemers nemen ook de
gelegenheid om echt te
kijken naar problemen en
onzekerheden. Mensen
stellen zich kwetsbaar op.
Het was een bijzondere en
inspirerende bijeenkomst,
echt een warm bad. Dit jaar
willen we de MichaëlConferentie benutten om
samen na te denken over
het perspectief van de vrijescholen binnen de
Nederlandse onderwijscontext. Wat hebben wij te
bieden?

SEIZOENER
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'Ouders hebben een bepaalde waarde in het leven
van een kind, leerkrachten een andere'
Daar denkt u in de Vereniging van vrijescholen
ongetwijfeld al langer over na?

Wat gaat er op de MichaëlConferentie
gebeuren?

We willen als vereniging echt iets betekenen voor de vrijescholen in Nederland, en onze krachten sterker bundelen.
Zo kunnen we ons beter profileren, bijvoorbeeld richting de
overheid en de onderwijsinspectie, maar ook in de media.
Er waren een jaar geleden zeventien vrijescholen met het
predikaat ‘zeer zwakke school’. We zijn gaan samenwerken,
nu zijn het er nog zes. We spreken met de overheid en met
de inspectie, we kijken samen met de scholen wat er moet
gebeuren, enzovoort. Wat me daarbij is opgevallen is dat er
bij de overheid veel respect is voor het vrijeschoolonderwijs.
Alleen is er een aantal vragen waarop men antwoord wil zien.
“Wat is uw resultaat, en waaruit blijkt dat?”

’s Ochtends is er inbreng van buiten door twee hoogleraren,
Monique Volman en Willem Koops. Zij vertellen over ‘het
moderne kind en de traditionele school’ en over de spanning
tussen traditie en vernieuwing. Daarna gaat stembevrijder
Jan Kortie de stem van de zaal losmaken, als overgang naar
de middag. Dan spreken we met elkaar over ‘jong en oud’,
‘nieuw en ervaren’. Jij in je omgeving. Wat heb je nodig om
zo volledig mogelijk in je kwaliteit als werker in het onderwijs
te gaan staan: structuur, opleiding en begeleiding, veiligheid,
relatie met ouders? Werk je vanuit een ontspannen basis,
met alle creativiteit en vertrouwen? Krijg je als jonge leerkracht voldoende ruimte om je eigen benadering en je
kwaliteiten te ontwikkelen? Wat kan de seniorleerkracht
aanbieden in tijden van veranderingen?
We praten ook over de plaats van de ouders in de school.
Ik ben ervan overtuigd dat we daarin een enorme slag kunnen slaan. Ouders hebben een bepaalde waarde in het leven
van een kind, leerkrachten een andere. In het onderwijs hebben leerkrachten natuurlijk een primaire rol, maar dat gaat te
vaak ten koste van de plaats die ouders in het onderwijs ten
diepste mogen hebben. Gevolg: we overstijgen elkaars
gevoeligheden te weinig, en de samenwerking is niet
optimaal. De houding zou moeten zijn: wij hebben elk onze
ervaring en kennis, en we staan samen voor dit kind. Als je
als ouder iets zegt komt het meteen in het persoonlijke
terecht: “Jij denkt dat ik niet kan….” En andersom ook.

Is dat wat u in de uitnodiging bedoelt met
‘objectivering’?
Precies. Er is bijvoorbeeld geen volwaardig expertisecentrum
voor het vrijeschoolonderwijs dat gegevens verzamelt en
kennis bijhoudt en ontwikkelt over ons onderwijs.
Voor nieuwelingen in ons onderwijs is er, na hun opleiding bij
Helicon, geen centrale en toegankelijke bron van kennis.
Ze moeten voor een groot deel zelf het wiel uitvinden. Op
landelijk niveau weten we gewoon onvoldoende. Er zijn geen
gegevens over hoe onze leerlingen het in het vervolgonderwijs doen en waar ze uiteindelijk terechtkomen. Kortom, op
allerlei vragen over ons onderwijs moet een aantal scholen
het antwoord schuldig blijven. Ik zou bijna willen zeggen:
vanouds blijven we als vrijescholen dat antwoord schuldig.

En de uitkomst van de conferentie?
Hoe komt dat? Is het een blinde vlek,
is het weerstand?
We zijn eigenzinnig. Vanaf de oprichting hebben we onze
eigen weg gekozen. Tegen alle hypes in houden we aan
onze ideeën vast. Daarvoor zijn we soms sterk veroordeeld,
en dat gebeurt nog steeds. Toch is het ook een goede houding geweest. Ondanks alle vernieuwing in het onderwijs zijn
wij vooral onze eigen gang gegaan. Een nadeel daarvan is
dat we niet echt in gesprek zijn met onze omgeving.
Dat moet een stuk beter, zowel op het niveau van de
leerkracht en de school als op het landelijke niveau.
Iedere gemeenschap, ook die van ons, wordt ontsloten en
komt in verbinding met de buitenwereld. Dat is een gegeven
van deze tijd. Daardoor krijg je nieuwe relaties, bijvoorbeeld
met de overheid, de inspectie, andere vernieuwingsscholen,
universiteiten. En dan zijn we bij het thema van de
Michaëlconferentie, ‘Samenbindend Samenwerken’.

Deze Michaëlconferentie komt op een heel belangrijk
moment. We staan als vrijescholen voor een bepaalde
inhoud, en een prachtig beeld van kinderen in ontwikkeling,
van een leergemeenschap. We moeten verder met onze
professionaliteit en met de aansluiting bij kinderen van nu.
Naar buiten toe moeten we ons afstemmen op de samenleving: wat gebeurt er, wat vraagt de samenleving, wat
kunnen we laten zien? Wij kunnen van de buitenwereld leren
hoe je objectiveert en hoe je op een goede manier structuur
aanbrengt. Omgekeerd kan men ook van ons leren.
Wij kunnen laten zien hoe je in het onderwijs consequent de
kernkwaliteiten van de mens centraal stelt. Kortom de conferentie moet inspireren tot samenwerking: met ouders, binnen
de scholen, binnen de vrijeschoolbeweging, met de overheid.

Daarmee gaat het dit keer wel om een erg
grote draak.
Michaël is een sterke held.
INTERVIEW: NICO VAN DER WEL
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Een trainingsdag
een fantastische dag
gespreksvaardigheid is dé competentie van deze tijd
voor leerkrachten, schoolleiders en andere medewerkers
van de Vrije School
• het gesprek met de ouder – zien wie, zien wat,
zien wanneer
• het gesprek met je collega’s – uitspreken, aanspreken,
afspreken
• het gesprek met jezelf – mijn inspiratie, mijn grens,
mijn uitdaging (individuele coaching)

Bureau Kelpie, Rosalind Veltman
kelpie@xs4all.nl, 070 3556354 - 06 28837597
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Bureau Kelpie heeft jarenlange ervaring in o.a de vrije scholen.
Wij werken met professionele trainingsacteurs en co-trainers.
De training wordt op maat gesneden en kan plaatsvinden in een
- of meerdere dagen en losse dagdelen. Wij werken vanuit een
spirituele levensvisie met vaart, respect en humor.
Wij leveren plezier en resultaat.
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Congres ‘Ruimte voor ouderschap’

Een stap op de weg naar
samen werken en zorgen

Eind juni organiseerde de Iona Stichting in het
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam een congres
waarop het kind centraal stond in het maatschappelijke
debat en er waardering gegeven werd aan ouderschap.
‘Ruimte voor Ouderschap‘ is de veelzeggende titel.
Voor het eerst op een congres gingen ouders,
wetenschappers, deskundigen, werkgevers en overheid
met elkaar in gesprek gaan. Dat er wat veranderen moet,
maakt de ondertitel van het congres duidelijk: ‘Kind en
ouders in de knel’. De Seizoener wilde er meer van
weten en stuurde Marlies Adang, vrijeschoolmoeder
in hart en nieren, op pad om verslag uit te brengen.
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W

erken en ouderschap combineren lijkt zo vanzelfsprekend. Tot er kinderen komen, je tegen grenzen
aanloopt en je energie niet uit een onuitputtelijke
bron blijkt te komen. In tegenstelling tot wat er van je
verwacht wordt, wat je van jezelf verwacht en wat je allemaal
wilt: ruimte voor de kinderen, voor jezelf, je man, je werk, je
vrienden, je ouders. En dan natuurlijk het liefst met warmte,
zorg en aandacht. De praktijk is weleens anders...
Wie had kunnen denken dat ons hart zo open zou gaan bij
het eerste oogcontact met ons kind. Dat we zo’n verbinding
zouden kunnen voelen met het leven, die zelfs een carrière
onbelangrijk doet lijken. En wie kon vermoeden dat we onszelf zo tegen zouden komen?
Ik elk geval niet.

Taak van de overheid?

Conflicterende belangen

kinderen die ernstig mishandeld worden, een op de duizend
kinderen overlijdt. Hij is – begrijpelijk - voorstander van meer
inmenging van de overheid in de vorm van voorlichting en
educatie. De Wijsgerig Pedagoog meent echter dat de
overheid zichzelf overschat en niet op de stoel van opvoeder
moet gaan zitten. Opvoeders doen hun uiterste best.
Hij zoekt liever naar de gulden middenweg en praktische
oplossingen. Terug naar goedwerkende netwerken zoals de
huisbezoeken van de leerkrachten, meer buitenspeelruimte
voor de kinderen om een paar voorbeelden te noemen.
De Orthopedagoge heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van crèchebezoek bij heel jonge kinderen. Baby’s maken
in allerlei situaties stresshormonen aan. Langdurig bloot
staan aan stress heeft invloed op het geheugen. Naarmate
een kind meer positieve ervaringen heeft, ontwikkelt zijn
fysiologische toestand ook beter. In het algemeen blijkt dat
kleinere groepen op de crèche noodzakelijk zijn en dat het
verlof voor moeders te kort is.

Wat hebben onze kinderen nodig om gezond op te groeien?
Een overheid die zich met onze taak gaat bemoeien?
Zitten we te wachten op een overheid die ons gaat voorschrijven hoe wij het ouderschap in moeten vullen? Of heeft
de overheid wellicht onze kinderen nodig op een dag, en
wordt het tijd dat onze kinderen centraal worden gesteld, en
ouders tijd en ruimte krijgen om hun taak als ouders in te
kunnen vullen zonder ernstige schade aan hun eigen carrière?

Foto: Iona Stichting

Wat vinden de Deskundigen, die in grote getale zijn opgetrommeld om ons vandaag toe te spreken? De Bijzonder
Hoogleraar in de Rechten van het Kind komt met een akelig
gegeven. Jaarlijks zijn er in Nederland tenminste 100 duizend

A World fit for children is a World fit for everyone, zo stelt de
Iona Stichting in haar openingswoord. Drie grote vragen
staan vandaag centraal: wat hebben onze kinderen nodig
om gezond op te groeien, wat hebben ouders nodig om zelfbewust keuzes te kunnen maken in ouderschap en tegen
welke dilemma’s zij aanlopen, en hoe kan het bedrijfsleven
en de politiek ouders beter ondersteunen.
Onze Minister van Gezinszaken wil maar wat graag de kracht
van het gezin versterken, de samenleving gezinsvriendelijker
maken. Hij ziet inmiddels ook dat werkende ouders in de
knel komen met hun werk en de zorg voor hun kinderen.
Tegelijkertijd vindt dezelfde maatschappij de economische
groei van groot belang, wordt de vergrijzing steeds zichtbaarder, en de druk op met name moeders om deel te
nemen aan de arbeidsmarkt flink opgevoerd.
Conflicterende belangen die om een oplossing vragen.
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‘Ouders hebben ruimte nodig om op cruciale
momenten bij hun kinderen te zijn’
Vertrouwen
De Kinderarts vindt dat ouders een bepalende factor zijn in
de gezondheid en het welzijn van het kind. Deze heeft
immers zijn ouders het vertrouwen gegeven dat ze zorg
zullen dragen voor zijn lichamelijke, emotionele en geestelijke
ontwikkeling. En met vertrouwen als uitgangspunt neem je
andere besluiten dan vanuit het recht.
Volgens de Leerkracht en Oprichter van de Academie voor
Ouders is opvoeden ingewikkeld geworden, de intuïtie om
op te voeden is er wel, maar hij moet opnieuw opgezocht
worden. Ouders worden opgejaagd, ze moeten zoveel en
dat maakt onzeker. De wereld is onrustiger en ouders
moeten meer moeite doen om innerlijk en uiterlijk rustiger te
zijn. Ruimte is wat ze nodig hebben.
Dat zie ik om me heen, dat herken ik zelf ook. Ik vraag me
alleen af waarom we ons zo laten opjagen, waarom we het
zo moeilijk vinden om te zeggen: ‘Jongens, leuk en aardig
allemaal, maar ik ga nu een tijd zorgen voor onze kinderen,
en zodra ik weer meer ruimte zie om buiten de deur te
werken dan kom ik wel terug.’ Wellicht is het ook een
kwestie van eigen keuzes maken, los van wat er om ons
heen gebeurt, zonder angst dat we straks geen baan meer
kunnen vinden.
De veranderingen lijken wel erkend te worden, maar hebben
vooralsnog geen inbedding gevonden in onze maatschappelijk cultuur. Een aantal generaties geleden werden vrouwen
nog ontslagen toen ze gingen trouwen, nu willen we werk en
kinderen combineren. Is het werkelijk zo dat vrouwen geen
carrière kunnen maken met een deeltijdbaan?

stoot. Veranderingen komen van binnenuit, en als het gaat
over ruimte voor ouderschap, ruimte voor kinderen, dan
betekent dat de veranderingen daarvandaan moeten komen.
Vanuit onszelf.

Onvervangbaar
De Psychologe houd niet van het woord opvoeden. Zij vindt
dat je kinderen groot brengt, en dat je dat tussen de bedrijven door doet.
Pff, zo heb ik dat niet ervaren, zeker niet na de geboorte van
onze eerste. Bij kind twee en drie, als je al een beetje ervaring hebt opgedaan, zo links en rechts wat steken hebt laten
vallen en wat wijzer geworden bent over jezelf als ouder, wat
meer mededogen hebt gekregen met jezelf, je partner en al
je idealen. Wellicht gaat het dan wat meer tussen de bedrijven door en verdwijnt die behoefte aan herkenning, steun en
bevestiging in al die onzekerheden. Ik blijf het een heel creatief proces vinden, dat opvoeden, grootbrengen, voorleven of
hoe we het ook willen noemen. En zoals ik me in mijn eerste
werkende jaren ook onzeker voelde, tijd en ruimte nodig had
om het allemaal een beetje onder de knie te krijgen, zo had
ik dat ook toen er kinderen kwamen. Zeker het eerste jaar.
Vrouwen hebben ook een eigen leven, stelt de Psychologe
verder, en het is van belang dat zij met een voet in hun werk
blijven staan, in de maatschappij. Wat ze hier vergeet is dat
de kinderen bij ons eigen leven horen. De kinderen hadden
mij nodig, daar was ik onvervangbaar. In de maatschappij
kon ik wel vervangen worden, heel snel zelfs toen ik aangaf
twee dagen minder te willen werken..

Slimme meid
Time-out
De werkelijkheid is weerbarstig. Overheid en werkgevers
houden niet zo van carrières in parttime. De economie
evenmin, die wil groeien.
Een time-out voor je kind zou een geweldig punt moeten zijn
op je cv, zo pleit de Verloskundige. Juist in het eerste levensjaar leren kinderen zich toe te vertrouwen aan het leven. En
dat leven wordt gepersonifieerd door de ouders, met name
door de moeder omdat het kind al 9 maanden bij haar is.
Na een jaar kan het kind een beetje wegkruipen van haar, ja
en nee zeggen, is een kind geïnteresseerd in anderen.
Ah, deze verloskundige is een vrouw naar mijn hart; een die
oproept tot actie! Gewoon een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid en je ziek melden na 12 weken en ergens rond de
eerste verjaardag van je kind ben je er weer.
Cultuurveranderingen gaan tenslotte zelden zonder slag of
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Iedereen lijkt het wel eens met het feit dat kinderen met
name in hun eerste levensjaar hun ouders nodig hebben en
dat moeders daarin een belangrijk aandeel hebben.
Jonge kinderen gedijen het beste in een vertrouwde en
gestructureerde omgeving waarin zij liefdevolle zorg en aandacht krijgen. Het is goed dat dat nu ook wetenschappelijk
bewezen is, ook al wisten wij ouders dat intuïtief allang.
Wat hebben wij dan nodig om bewuste keuzes te kunnen
maken en welke dilemma’s komen we tegen? Zijn wij niet
allen groot geworden met de leus ‘Een slimme meid is op
haar toekomst voorbereid’? En een slimme meid heeft niet
voor niks jaren gestudeerd, daar wil ze ‘iets’ mee doen. Dus
stellen velen het ouderschap uit. En ook daar valt van alles
over te zeggen.
De Gynaecoloog geeft aan dat het uitstellen van een
zwangerschap economisch en carrièretechnisch gezien

OPINIE

loont, maar medisch gezien risico’s met zich meebrengt.
De vruchtbaarheid van vrouwen neemt op 38-jarige leeftijd
met driekwart af. De kans op aangeboren afwijkingen neemt
toe, keizersnede, zwangerschapsvergiftigingen, te vroeg
geboren kinderen. Als we echter de Ontwikkelingspsycholoog
mogen geloven is een kind grootbrengen een moeilijk en
uitdagend en wederkerig proces is. Elk kind heeft zijn eigen
temperament en elke ouder ook; het is tweerichtingsverkeer.
De levenservaring van een oudere ouder kan in dat opzicht
een voordeel zijn. Daarentegen ziet de Kraamverzorgster in
haar werk dat jonge ouders, meer dan oudere, handelen
vanuit hun intuïtie. Of dat ook werkelijk zo is, durf ik te betwijfelen, maar ja, ik ben dan ook een oudere ouder…

Diep geworteld
De Kinderrechter vindt dat jong kinderen krijgen slecht is
voor de carrière. School en arbeid zijn niet op elkaar afgestemd, zorgtaken worden ondergewaardeerd, een carrièrebreuk is een reëel probleem voor vrouwen. Mannen moeten
in beweging komen, zorgtaken overnemen.
De Politicologe verwoordt het als volgt: Ouders hebben ruimte nodig om op cruciale momenten bij hun kinderen te zijn.
Ruimte om die keuze te maken die voor hen van belang is.
Keuzes… Ik vraag me opeens af wie van ons moeder
geworden zou zijn als er niet van binnenuit een verlangen,
een vertrouwen, een diepgeworteld gevoel zou zijn geweest
om onvoorwaardelijk, wellicht zelfs wel tegen alle beter
weten in, een mensenkind welkom te willen heten op deze
ingewikkelde aarde? Vol vertrouwen in onszelf, vol vertrouwen in
het leven, vol vertrouwen in een kracht vele male groter dan
wijzelf?

de emancipatiestrijd was nodig om gelijkheid te krijgen.
Nu is er weer ruimte voor verschil. Het zou mooi zijn als de
voorkeur en de vermogens van beide seksen gevolgd
kunnen worden, maar vrouwen zouden niet voor hun zorgvoorkeur de rest van hun leven moeten boeten.
Kortom, we willen een samenleving waar zowel mannen als
vrouwen werken en zorgen. Met moderne werkgevers die
gaan zorgen en moderne ouders die werken. Dat laatste
doen we al, nu de werkgevers nog.
Ik hoop dat deze dag bij zal dragen aan de verandering,
een nieuwe cultuur waarin de verschillen die er zijn tussen
mannen en vrouwen gezien mogen worden zonder dat het
iemand in zijn zorgtaken of carrière taken schaadt.
Dat ouderschap maatschappelijk gewaardeerd gaat worden,
dat er geen moeders meer zullen zijn die zich min of meer
gedwongen voelen – al dan niet tijdelijk – te stoppen met
hun werk omdat een burn-out op de loer ligt.
Maar bovenal wens ik dat wij ouders ons niks aantrekken
van wat de wereld om hen heen zegt en vindt. Niks ouders
en kind in de knel. Gewoon doen wat in onze eigen situatie
de beste oplossing is.

Diamanten
Alle congresgangers hebben een klein cadeautje gekregen.
Een ‘magic diamond’ die de verbondenheid van ouder en
kind symboliseert. De beginvorm, een kubus, stelt de ouder
voor. Wanneer je die draait, blijkt daarbinnen ruimte verborgen, ruimte die langzaam verandert in een diamant door het
zorgvuldig en voorzichtig te bewegen. Bij iedere handeling
worden prachtige teksten en symbolen zichtbaar.
Thuis wachten man en kinderen me op. Vier diamanten
vol prachtige teksten en symbolen. En hongerig!

Complementair
En de werkgevers? Hoe zien zij ouderschap? En hoe denken
zij ons te helpen?
De Bankdirecteur ziet wel in dat ouderschap sociaal en economisch van belang is. Volgens hem willen mannen ook wel
voor kinderen zorgen. Bedrijven zijn o.a. vanwege concurrentiepositie bang om hun werknemers als eerste een ruimer
ouderschapsverlof te geven. Een nieuwe filosofie is hier
nodig. Vanuit het bedrijfsleven zou meer gedacht moeten
worden aan man en vrouw als economische factor.
Directeur nummer 2 vindt dat de echte oplossingen van de
politiek en de overheid moeten komen. Binnen de CAO’s,
want werk en kinderen zijn geen gescheiden werelden.
Deeltijd werk is een groot goed, maar fifty-fifty werkt niet,
te veel vrouwen hebben te kleine banen.
De Filosoof, voorstander van de 30-urige werkweek voor
iedereen, ergert zich aan de nadruk die gelegd wordt op
arbeidsparticipatie door vrouwen. Ouders moeten gaan
staan voor goed opvoeden, meent ze. De seksen zijn niet
gelijk en we mogen de verschillen vieren. Mannen en
vrouwen zijn complementair, thuis en op de arbeidsmarkt.
De Hoogleraar Sociale Wetenschappen beaamt dit:

Als iedereen in bed ligt, en ik wat eerste ideeën op papier
schrijf, realiseer ik me dat ik de verhalen van de ouders heb
gemist. Zoveel deskundigen, feiten, professionele meningen.
Maar geen praktijkverhalen. Zelf besloot ik te stoppen met
werken, er volledig te zijn voor de kinderen. Dat voelde goed.
In de afgelopen jaren heb ik mijn kinderen mogen leren
kennen. En mezelf. Leerde langzaam wat er wezenlijk toe
doet voor mij. Zo herinner ik me hoe mijn zoontje en ik vol
verwondering een spinnenweb bestudeerden. Spin rende
heen en weer om haar web te maken. ‘Waarom doet ze
dat?’ vroeg Willem. Het antwoord kwam vanzelf. Er vloog
een vlieg in haar web en Spin was er als de kippen bij.
‘Oh, daarom doet ze dat!’ En ik? Ik hield me in, knikte alleen
maar. Mezelf leren inhouden. Dat is wat ik nog steeds na al
die jaren maar wat moeilijk vind. Niet direct met het antwoord
komen op de vele vragen die er zijn. Het kind zelf laten
ontdekken, het kind zijn eigen vragen laten stellen en zijn
eigen antwoorden laten vinden. Ja, mijn carrière heeft er
onder geleden, dat is een simpel feit, met een les. Welke
weet ik nog niet. En ik hou me in, vol vertrouwen.
TEKST: MARLIES ADANG
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De draak van de Johannesschool Vrijeschool Tiel verslagen
Foto: Marieke Kreuger

14

SEIZOENER

JAARFEEST

Zo vieren wij…

Michaël
Van oudsher is de herfst een tijd van feesten. De drukke tijd van zaaien, planten en oogsten
was voorbij en de mensen hadden tijd om, na hard werken, elkaar op te zoeken en samen
te komen. Op vrijescholen volgen de jaarfeesten elkaar op en het Michaëlsfeest is de eerste
in het schooljaar. Hoe vieren jong en oud Michaël?

Kinderopvang De Geheime Tuin – Zeist

Herfstwandeling in het park
“Het Michaëlsfeest luidt de herfst in, mijn favoriete jaargetijde”, zegt Mirte van Zundert, leidster en eigenaar van
De Geheime Tuin, een kleinschalige kinderopvang voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. “We maken dan graag een wandeling door het park; we springen over plassen, balanceren op
muurtjes en lopen over omgevallen bomen. We verzamelen
schatten uit de natuur: eikeltjes, kastanjes en mooie bladeren. We rennen door het bos en dansen met en tussen de
bladeren. Tijdens het wandelen zingen we liedjes over
kabouters en de dieren die hun wintervoorraad aan het verzamelen zijn. We staan stil en luisteren naar het bos, naar de
wind die door de bladeren waait. Wat vertelt de wind?
Samen lopen we langs de eendjes, het schaap en de kippenren; het is altijd weer spannend of wij tussen alle kippen
de haan ontdekken. Voor de kinderen is de wandeltocht een
feest van herkenning. Soms heb ik zelf wel zin in iets anders,
maar zij worden het bekende rondje niet moe! Eenmaal
binnen maken we met de peuters Michael-werkjes: windmolentjes en slierten crêpepapier die we mee naar buiten
nemen om de herfstwind te laten spelen met onze creaties.
Mooie gekleurde bladeren doen we tussen dikke boeken.
Die kunnen we later, als ze goed gedroogd zijn, gebruiken
om lichtjes in de Sint Maarten tijd te versieren.
We bakken Michaëlsbroodjes: bolletjes met rozijnen,
gedroogde vruchten en noten. Lekker met honingboter!

De natuur wordt letterlijk naar binnengehaald. Verder vier
ik alle jaarfeesten
bewust ‘klein’. Bij
het ochtendbegin
een liedje en een
spelletje gerelateerd
aan het jaargetijde is
genoeg voor jonge
kinderen. Ze hebben een korte spanningsboog. Een
aantal weken lang
hetzelfde liedje
brengt vreugde, de
kinderen herkenen
het en gaan mee doen. ‘Herkenning’ biedt de kinderen veiligheid en een gevoel van vertrouwen. Vragen die ik ter voorbereiding op een feest aan mezelf stel zijn: Wat is de betekenis
van het feest in het verleden, wat vierden de mensen? Welke
krachten geven vorm aan dit feest en wat betekent dit voor
mij? En als laatste en belangrijkste vraag: Wat schenk ik
daarvan aan de kinderen en hoe geef ik het vorm? Ik probeer heel bewust te denken;’Waar gaat het nu eigenlijk
over?’ Als je daar in stilte over nadenkt, dan komen de verwondering en het feestgevoel vanzelf!”
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Vrijeschool Rafaël – Almere

Jaarfeesten in de herfst
Sint Michaël
is een feest waarop we gevoelens van dankbaarheid tonen voor
alles wat de natuur en het leven schenkt. Het valt samen met
het oogstfeest. Het is de tijd waarin het leven in de natuur zich
terugtrekt. Waar de mens zomers kracht put uit die natuur,
begint ook hij zich naar binnen te keren. Op zijn bezinningsweg
wordt de mens geconfronteerd met de draak die overwonnen
moet worden.

Sint Maarten
deelde zijn mantel met een arme bedelaar en brengt zo een
beeld van goedheid die zich in de mens kan ontwikkelen.
Op Sint Maartenavond gaan de kinderen met uitgeholde knollen
of pompoenen en een kaarsje erin langs de huizen. Onderwijl
zingen ze liedjes en vragen ze om een ‘aalmoes’ in de vorm
van wat lekkers.

Sint Nicolaas
komt in de tijd wanneer de eerste Adventskaars wordt aangestoken. Sinterklaas kan ook gezien worden als wegbereider
voor het Christuskind en daardoor ligt de nadruk op de vreugde
van het schenken.

Advent
De eerste kaars brandt al en in de vier weken voor Kerst
ontsteken wij iedere week een nieuwe kaars op de groene
adventskrans. Na alle vrolijke drukte, gedichten en pepernoten
gaan wij verder de tijd van verwachting in. Waar wachten wij
dan op? Voor de kinderen is het duidelijk: wij vieren de geboorte van Jezus, die voor de mensen het licht op aarde bracht.

Sint Lucia
is een lichtfeest dat op 13 december wordt gevierd. In Zweden
is het een nationale traditie om dit feest te vieren. Een meisje
gaat met een kaarsenkroon op het hoofd rond en deelt brood
uit. Het is een lichtfeest wat zijn oorsprong vindt in de midwinterzonnewende. Vanaf deze dag duurt het nog twaalf dagen
voordat het Kerstmis is.

Geurige appelmoes en flappen
“De kleuterklassen vieren Michaël als een echt oogstfeest”,
vertelt juf Marja Gommers. “In de week voor het festijn
mogen de kinderen op de oogsttafel meegebrachte peren,
appels, druiven, noten neerleggen. Op de dag zelf maken
ouders daar een heerlijke vruchtenbowl van. In de klas vertellen wij het verhaal over een jongetje die samen met zijn vader
een vlieger maakt. Op een herfstdag laat hij zijn vlieger op,
maar de stormwind rukt en trekt hem uit zijn handen.
De vlieger stijgt hoger en hoger, langs de maan en de sterren
en nog hoger tot bij de zon. Door de zonnekracht vliegt de
vlieger in brand. Maar Sint Michaël komt te hulp en de kinderen luisteren geboeid naar dit spannende verhaal. We zingen
nog een paar liedjes en dan gaan wij naar buiten, waar we
walnoten, hazelnoten en kastanjes gaan rapen. Ondertussen
zingen we Michaëlsliedjes. Als we terugkomen geurt het al
heerlijk naar drakensoep; zelfgemaakte tomatensoep met
stukjes paprika die de draakjes symboliseren. Ook zijn er
versgebakken appelflappen.”
Daar kan juf Jacqueline van Laerhoven uit klas 1 over meepraten. “Er hangt dan een heerlijke appelgeur in de hele
school, ook omdat in de week vooraf alle klassen zelf appelmoes koken! Wij beginnen met een gezamenlijke viering in
de grote zaal met een spannend verhaal of een toneelstuk
van de zesde klas. Daarna gaan we naar het Gooimeer, waar
we enorme draken van zand maken. Prachtig hoe ieder op
geheel eigen wijze vorm geeft en je ziet samenwerking ontstaan. De een raapt schelpjes en de ander schept ijverig
enorme bergen zand bijeen. Diezelfde wil om samen iets
moois te bouwen heb ik vorig jaar gezien bij mijn oude klas.
Hun juf was uitgevallen, waardoor er geen toneelstuk was.
Spontaan besloten wij om het Sint Jorisspel op te voeren.
We hadden één week de tijd en het waren lappen tekst,
maar daar deinsden ze niet voor terug. Er was een sterk
bewustzijn ‘dit willen en kunnen wij als klas‘! Ze hebben het
stuk razendsnel ingestudeerd en echt iets moois op de
bühne gezet. Er was een drakenkop van papier-maché met
ijzerwerk aan de binnenkant. Het vergde zeker moed en
kracht om de draak te spelen, want het prikte van binnen
soms lelijk. Maar de twee jongens lieten zich niet hinderen en
speelden hun rol met verve. Sint Joris versloeg de brullende
draak met hulp van Sint Michaël. Het hele jaar hebben
ze hier op voort kunnen gaan en hun band werd steeds
hechter. Bijzonder hoe een jaarfeest zo’n mooie uitwerking
kan hebben.”

Meer lezen over de jaarfeesten op vrijescholen?

De Vrije School Den Haag - ‘s Gravenhage

De Vereniging Vrije Opvoedkunst geeft boekjes uit over Michaël,

Superfeest met waterraketten
en drakengevecht

St. Maarten en Advent. Deze zijn nu ook op internet te lezen:
www.zonnejaar.nl

“Het Michaëlsfeest is bij ons een gigantisch groots festijn dat
wij in een stadspark vieren”, vertelt Wout Balsma, school-
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Ook op de Vrijeschool Den Haag vormt het traditionele drakengevecht de
afsluiting van het Michaëlsfeest.

leider van de Vrije School Den Haag, waarin van basistot en met voortgezet onderwijs vanuit één visie en organisatie gewerkt wordt. ”Het is telkens weer een klus om
een vergunning te krijgen om die dag met bijna 1000
leerlingen een stadspark te mogen gebruiken, maar als
dat geregeld is, kan de organisatie beginnen. Rondom
een verhaal, zoals Een reis om de wereld in 80 dagen
van Jules Verne, bedenken onze enthousiaste
(gym)docenten een parcours met spelletjes die moed,
behendigheid en samenwerking vragen. Er worden
teams samengesteld, elk met twaalf leerlingen uit klas 1
tot en met 12, zodat alle leeftijden in een team vertegenwoordigd zijn. Voor de eersteklassers is dat best spannend, maar daar begint de taak van de ouderejaars.
Zij dragen de zorg en verantwoordelijkheid voor hun
teamgenoten. De docenten bemannen de controleposten, alleen de leerkrachten van de eersteklassers
lopen ‘vrij’ rond, zodat zij zicht hebben op de jongsten.
Het is werkelijk een feest om te zien hoe groot en klein
samenwerken. Van het ouderwetse zakkenlopen of een
grote wereldbol de heuvel oprollen tot hele spannende
spelen zoals op de reling van een brug balanceren. Ook
zijn er waterraketten die echt kunnen knallen, gemaakt
van petflessen tijdens de natuurkundeles in de 11e klas.
Ieder jaar is het weer een echt feest en voel je onderling
verbindingen ontstaan. Zelfs herfstregen kan de pret niet
drukken in de strijd om de wisselbeker. Het blijft ontroerend om opgeschoten jongeren een jong kind te zien
helpen als het iets niet durft of te zien troosten na een val
of teleurstelling. Iedereen moedigt elkaar vurig aan en
heeft plezier. Zo vormt het feest ons tot een sociale eenheid. Wij sluiten af met het traditionele drakengevecht,
waarin een twaalfdeklasser als ridder Joris de draak
moet verslaan. Een hele klus, want het is een hele lange,
sterke draak, bemand door zo’n 16 à 17 zesdeklassers.
Maar het lukt ieder jaar weer, waarna wij moe, voldaan
en vol gezamenlijke belevenissen naar huis gaan.”

Natuur
op de muur
natuurverven

Echte verf hoort niet te stinken. Echte verf, zoals die van Auro, ruikt
lekker en is gemaakt van natuurlijke grondstoffen die nauwelijks
bewerkt zijn. Daardoor kan de muur ademen en draagt hij bij aan
een goed klimaat in huis. Voor synthetische kleuren als signaalrood
en gifgroen ben je bij Auro trouwens aan het verkeerde adres.
Auro’s staalkaart met mooie diepe natuurpastels daarentegen is

TEKST: KARIN BOODT

heel groot! Net zoals het aantal verwerkingstechnieken, van
simpel dekkend tot meerkleurig gesluierd.

www.auro.nl - tel. 0511 425628
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Portret van een oud-vrijescholier

Thorkild
van Ginneken
Ooit zaten zij als kind op een vrijeschool ergens in Nederland. Ze leerden rekenen met
pannenkoeken en kastanjes, dansten rond de meiboom en leerden van juffie of meester
meerstemmig zingen. Hoe gaan zij na hun schooltijd verder? Welke keuzes maakten zij
en hoe staan ze nu in het leven?

I

n Alblasserdam, onder de rook van Rotterdam en
Dordrecht vertelt Thorkild over zijn onalledaagse vak:
“Het beroep van smid is een ambacht. Mensen denken
vaak direct aan zwaarden en de magie van het vuur. Maar er
is echt niets magisch of verhevens aan hoor! Metaal en vuur,
dat zijn inderdaad mijn elementen. Maar als je op een schip
vaart is het water je element. Dat kun je mooi vinden of zelfs
romantisch, maar ik ben daar heel nuchter in. Het vuur heb
ik zelf aangestoken en moet ik zelf beheersen, daar komt
geen Michaël aan te pas! Het vuur is voor mij gewoon een
gereedschap, waarmee ik mijn werk kan doen. En het is
vaak keihard werken, daar is niks idyllisch aan. Sommige
mensen hebben daar allerlei gevoelens bij, maar voor mij is
het normaal: ik ben er al mijn hele leven mee bezig.”
Als smid met een eigen bedrijf maakt Thorkild alles wat van
ijzer is: hekwerken, balustrades, naamborden, letters,
haarden en replica’s van bijvoorbeeld oude sierhekwerken.
“Wat ik maak wisselt per seizoen. In de zomertijd willen mensen graag hekken voor in de tuin, in de winter maak ik vooral
lampen. Sieraden zoals ringetjes met edelsteentjes heb ik
ook wel gemaakt, maar helaas heb ik daar nu geen tijd meer
voor. Ik werk alleen en doe ook zelf de administratie en alles
wat er verder bij een eigen onderneming komt kijken: het
contact met de klanten, onderhandelen met leveranciers.
Op dit moment werk ik ook nog een dag in de week in een
staalsmelterij met een grote elektrische luchtsmeedhamer.
Ik doe daar het echte ambachtelijke werk, dat noodzakelijk is
om de machines in de fabriek te laten draaien.”

BIOGRAFIE
1987
1991
2000
2006
2006
2007

Thorkild van Ginneken, smid, 21 jaar
Geboren in Alblasserdam
Onderbouw in Dordrecht
Bovenbouw in Rotterdam
Kunstacademie Antwerpen, richting smeden
Werkzaam als smid in Alblasserdam
Diploma Smeedopleiding Mondra college te Andelst

Oerkracht
Thorkild zoekt in zijn werk ook naar de raakvlakken tussen
kunst en ambacht. Onlangs kocht de gemeente Terborg (aan
de IJssel) een beeld van hem. Het bestaat uit zeven meter
hoge metalen balken, samengebonden met een enorme
metalen gesp. Over de ontstaansgeschiedenis van dit
indrukwekkende beeld vertelt Thorkild: “In dit beeld kwam
alles zo’n beetje samen. Mijn vader is anderhalf jaar geleden
gestopt met de smederij, precies op het moment dat ik voor
mezelf begon. Eigenlijk is het beeld gemaakt van afval dat
we op een mooie manier hebben opgeruimd! Die balken
hebben heel lang voor de ingang van de werkplaats gelegen.
Ze lagen daar behoorlijk in de weg, het waren overblijfselen
van een verbouwing in het bedrijfspand van mijn vader. In
plaats van ze weg te gooien, wilden we er samen graag iets
nieuws van maken. Dat is uiteindelijk dit beeld geworden.”
Een symbolische markering? “Als ik er naar kijk krijg ik vooral
een opgeruimd gevoel”, verklaart Thorkild. “Ik ben niet zo
sentimenteel of symbolisch ingesteld. Ik voel wel trots over
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‘Vuur is gewoon een gereedschap waarmee
ik mijn werk kan doen’
dat het goed gemaakt is en dat het nu in een andere vorm
een nieuwe functie heeft gekregen.”

Naar buiten kijken
Thorkild zat als kind op de Dordtse Vrije School, al keek hij
meer naar buiten dan naar wat er in de klas gebeurde.
“Van de kleuterklas herinner ik me weinig, wel van de
onderbouw. Ik zat bij meester Joep in de klas. Dat was een
geweldige leraar die me met remedial teaching heel goed
heeft leren omgaan met mijn dyslexie. Naar school gaan heb
ik eigenlijk nooit zo leuk gevonden”, geeft Thorkild toe.
“Ik was veel liever buiten: spelen, vogels vangen, dingen
bouwen. Ik ging ook graag naar de werkplaats van mijn
vader. Daar gebeurde tenminste wat! Er kwamen interessante mensen en ik mocht al vroeg helpen met allerlei klusjes.
De bovenbouw in Rotterdam vond ik wel erg leuk. Het reizen
er naartoe met de trein en de bus was een groot avontuur.
Ik kreeg meteen veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Toch ben ik blij dat het er nu op zit. Ik had een leuke tijd met

mijn klasgenoten, maar met de leraren had ik altijd strijd.
Omdat ik een harde stem heb was ik altijd degene die de
gang op moest als de hele klas zat te praten. En ik denk dat
ik te eigenwijs was om dingen van ze aan te nemen.
Van mensen die in hun werk echt iets bereikt hebben, daar
leer ik graag van. De praktijk is voor mij de beste school!”

Anders dan mijn vader
“Ik wist altijd al dat ik later ook smid wilde worden, maar ik
wilde het anders doen dan mijn vader. Hij heeft het vak niet
op school, maar van een oom geleerd. Ik wilde me graag
met een opleiding verder specialiseren in het smeden.
Zo heel veel mogelijkheden zijn er in Nederland niet, maar
uiteindelijk vond ik de opleiding tot zilversmid in Schoonhoven. Het gaf me echter geen voldoening. Ik vond het te
licht, te klein werk. Vaak zat ik de hele dag onder een lamp
te prutsen aan tafel. Na twee jaar had ik er genoeg van en
ben ik alsnog bij mijn vader in de smederij gaan werken.”
Om het smeden verder te ontwikkelen volgde Thorkild de

Bronzen bijl Roel Teeuwen, beeldend kunstenaar hier in de straat, hielp me om dit beeldje te maken. Het gieten van brons is een langdurig proces. Iedere
fase, van het maken van een kleimal tot het uiteindelijke bronsgieten, moet heel zorgvuldig doorlopen worden. Elke slordigheid of te snel uitgevoerde stap zie je
terug in het eindresultaat. Van Roel heb ik geleerd om echt de tijd te nemen voor het maken van een object.
Bijl Ik wilde voor mijn vaders verjaardag iets bijzonders maken. Een bijl die er mooi uitziet en ook nog degelijk is. Ik heb er een ander soort staal doorheen
gesmeed, zodat ie nog harder is. Het hout precies zo gevormd dat het hakken haast vanzelf gaat als je hem in je hand legt. Ik heb er heel lang aan gewerkt. Ik
wilde mijn vader met deze bijl ook laten zien wat ik allemaal al kan. Uiteindelijk heb ik nog een tweede bijl voor hem gemaakt, omdat hij deze te mooi vond om
te gebruiken!
Armband Aan het eind van mijn opleiding was ik een reis naar Chili aan het voorbereiden, waar ik een tijd mee ging lopen met een Chileense smid en
kunstenaar. Mijn vriendin, die nu bijna klaar is met de opleiding tot goudsmid, maakte als talisman deze armband voor mij, met mijn initialen: TH. In het runenschrift vormen deze letters samen éen teken. Er zitten uren werk in. Op het laatste moment kreeg ik te horen dat mijn geplande stage niet door kon gaan.
Jammer, maar de armband is me nog steeds heel dierbaar.
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INTERVIEW

avondopleiding aan de kunstacademie in Antwerpen.
Overdag hard werken, ’s avonds naar school. Na een jaar
van hard werken en zoeken naar wat hij nu echt wilde,
kwam hij terecht op de smeedopleiding van het Mondra college in Andelst, vlakbij Nijmegen. “Uiteindelijk heb ik daar
mijn
diploma gehaald en heb ik nog een specialisatiecursus
gereedschapsmeden gedaan, om me te bekwamen in het
maken van hamers, beitels en tangen.”
Na zijn opleiding in Andelst heeft Thorkild nog overwogen
om de vierjarige opleiding tot meestersmid te volgen. Dat
betekende twee jaar naar school en de laatste twee jaar over
de wereld zwerven met alleen een hamer en een rugzakje.
Om vervolgens vrijwillig te gaan werken bij verschillende
smederijen. Maar dat was niets voor Thorkild: “Gratis vind ik
een stom woord!” Hij lacht, maar zegt dan vol overtuiging:
“Als je ergens voor moet betalen heeft het een bepaalde
waarde, daar heeft iemand moeite voor gedaan. Als je iets
gratis krijgt is het waardeloos. Andersom geldt ook: als je iets
gratis weggeeft, beschouwen andere mensen het als
waardeloos. Je krijgt dan niet dezelfde waardering als
wanneer je iets verkoopt voor een bedrag dat overeenkomt
met de tijd en moeite die je erin gestoken hebt.”

ters. Kunstenaar Roel Teeuwen bijvoorbeeld, bijna zijn buurman in Alblasserdam. “Van het werken met hem heb ik heel
veel geleerd. De tijd nemen, een stapje terug doen, nog een
keer kijken. Bij hem heb ik ook leren bronsgieten, een kunst
op zich. Brons is een rotmateriaal om in te werken.
Er komen snel krassen in of je vijlt er te grote stukken af.
Je moet er heel veel geduld voor hebben. Als je de eerste
stapjes goed doet, gaan de volgende stappen vanzelf.”
Het werken aan kunstobjecten vraagt volgens Thorkild eenzelfde manier van kijken als het werken met ijzer. “Alleen in
de kunst hoeven de dingen geen functie te hebben, is
schoonheid genoeg. Het geeft me veel ruimte om er af en
toe op die manier naar te kijken, maar persoonlijk vind ik het
heel fijn vind als mooie dingen wél een functie hebben.
Een goede hamer, een fijne bijl die het werken makkelijker
maakt, daar vind ik voldoening in. Ik denk trouwens dat de
manier van denken van de vrijeschool me meer beïnvloed
heeft dan ik dacht. En dan vooral het belang van het doorlopen van bepaalde fases in je ontwikkeling.” Thorkild kijkt
vol trots naar zijn zelfgemaakte bronzen bijl. “Eigenlijk net
zoals bij het bronsgieten: pas als je de ene fase voltooid
hebt,
kun je beginnen aan de volgende. Dan ontstaat er werkelijk
harmonie in het eindresultaat.”

Leermeesters
Eigenwijs als hij is zoekt Thorkild liever zijn eigen leermees-

TEKST: MARIELLE SCHUURMANS

Portemonnee Mijn eerste portemonnee ging mee vanaf de onderbouw tot halverwege de bovenbouw. Ik hecht veel waarde aan geld. Zonder geld kun
je niets. Niet eten, niet slapen in een lekker bed. Geld laat zien hoeveel iets waard is. Van geld dat ik verdien koop ik graag mooie dingen. Zoals een heel degelijke Duitse messenset voor in de keuken. Of bijzondere handgerolde thee van een berg in China, waar de wind net op een speciale manier overheen waait,
zodat een verfijnde smaak ontstaat. Ik kan echt genieten van duurzaamheid en vakmanschap.
Receptenboekje Na een dag hard werken kan ik echt niet snel een paar aardappeltjes bakken en op de bank naar binnen werken. Ik kook met veel
aandacht en plezier en hou ervan om nieuwe recepten uit te proberen. In dit boekje staan recepten van mijn moeder, maar ook veel Spaanse en Noorse
gerechten. Altijd als ik mijn moeder weer zie, vullen we ‘m aan met nieuwe vondsten. Ik kook vooral voor mezelf, prima als mensen mee-eten, maar daar
geniet ik niet meer of minder van!
Beeld Dit beeld is aangekocht door de gemeente Terborg. Het maakte deel uit van de beeldenroute 'Oerkracht'. Op verschillende locaties langs de IJssel
stonden ruim 300 beelden van smeden en kunstenaars uit heel Europa. Waaronder dus dat van mij!
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Panir, lekker nieuws
Panir, een perfecte vleesvervanger:
• is een unieke kaassoort gemaakt van biologische melk
en citroenzuur.
• smelt niet en kan worden gebakken, gefrituurd of gegrild.
• heeft een romige en neutrale smaak, kinderen zijn
er gek op.
• is zuiver, voedzaam en makkelijk te bereiden.
Te koop bij uw natuurvoedingswinkel.
Zie ook www.panir.nl. voor recepten.

Een driemaandelijkse
uitnodiging
tot blikverruiming

Advies verkoopprijs Ca. € 3.25 - 250 gram naturel

Een huisarts die de therapeutische waarde onderkent van humor en sprookjes;
Duitslands bekendste komiek die de 800 km lange wandeling naar Santiago de
Compostela het ‘gekste’ noemt dat hij in zijn leven ondernomen heeft; een labyrintenbegeleidster die gegrepen wordt door een dubbelstaartige meermin in Toscane;
een kinderdagverblijf dat ineens overschakelt op natuurlijk buitenspelen…

VA-Magazine / Vruchtbare Aarde is altijd op zoek naar inspirerende
verhalen die de blik verruimen. In de herfsteditie 3-2008 volgen we Jeannette
Albers die op 50-jarige leeftijd, toen haar jongste kind 20 was geworden, de deur
achter zich dichttrok en aan de tocht van haar leven begon: duizenden kilometers
lopen naar Rome / Jeruzalem. Een gesprek over vertrouwen en leven vanuit
innerlijke autoriteit. “Steeds weer vielen dingen op wonderlijke wijze op hun plek.”
Kijk op va-magazine.nl of bel 020 689 84 68 voor een abonnement
(slechts €19,20 per jaar, 2 edities als welkomstcadeautje).
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Drakendoder
S

til en zacht, haast ongemerkt, verkleuren voorzichtig de
eerste bladeren. Dan gaat het snel en vraag ik me af
waar ik was toen die ene boom haast al haar blad
moest prijsgeven aan de wind. Ik was met mijn gedachten bij
de zon en bij het seizoen dat voorbij is. Het is herfst.
Maar nu dat dan eenmaal zo is, zet ik, in het besef van de
aanwezigheid van dit jaargetijde, de eerste stap in een nieuw
proces. Na het onafhankelijke- en vrije leven van de zomer,
vult mijn agenda zich weer en daarmee duiken gelijk de eerste draakjes van het seizoen op. Die eersten zijn kleintjes.
Vroeger was ik daar bang voor en wist ik niet hoe ik ze
moest bestrijden. Me verstoppen leek de beste oplossing:
als ik jou niet zie, ben jij er ook niet!
Een jaar later bleek zo’n draakje, na het verstrijken van de
zomer, een stuk groter te zijn geworden. Zo kom ik op mijn
pad regelmatig draken tegen en dan vooral in de herfst.
Sommige zijn hardnekkig en keren steeds weer terug. Ze zijn
dan wat groter dan het jaar ervoor.
Met de dreiging van die kleintjes weet ik tegenwoordig best
raad. Iemand heeft mij eens geleerd dat achter elke bedreiging een kans schuilgaat en daarmee verandert zelfs het
meest venijnige, geschubde ondier in een prachtige prins.
Toch blijven er een aantal hardnekkige draken over.
Het op orde brengen van mijn administratie is er zo een die
ik al jaren meesleep. Het inplakken van de kinderfoto’s, nog
zo’n draak die al tien jaar aan het groeien is. En dan zijn er
nog wel een paar die meer in de hoek van de karaktereigenschappen moeten worden gezocht.
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Ik volg dan steeds weer dezelfde route: Net doen of ik de
draak niet zie. Dat kan net zolang tot hij zich toch weer
opdringt. Dan ga ik erg druk met een piepklein ander draakje
in de weer (Je ziet toch dat ik bezig ben, dikke draak. Ik heb
nu geen tijd voor jou). Mijn aanpak lijkt te werken want het
monster pakt zijn biezen. Zodra de eerste tekenen van het
voorjaar zich aandienen, is hij helemaal verdwenen.
Het heeft jaren geduurd voor ik begreep dat draken aan
zomerslaap doen en dus niet echt verdwijnen maar slechts
tijdelijk.
Er is moed voor nodig om het terugkerende ondier te bestrijden. Ik moet opzoek naar de weg die leidt naar de overwinning. Een oude man zei eens: ‘Pas als je de moed toont de
weg te gaan, toont de weg zich aan jou.’
Dat zijn woorden van iemand die in zijn leven veel draken
heeft zien groeien maar er ook veel heeft overwonnen.
Vandaag heb ik een aantal mapjes en opbergklappers
gekocht. Ik hanteer ze als Michaëlszwaard in de strijd met
mijn administratie. Maar de draak vecht terug; onder een
oud kastje licht nog een stapel brieven en afschriften. Aan
het eind van de middag is alles opgeruimd en de draak verslagen!
Voldaan kijk ik naar buiten en geniet van de vlucht van een
rood gekleurd, vallend herfstblad.
MARIEKE FRICKEL
SCHOOLLEIDER JOHANNESSCHOOL

Nieuwe kleuterjuf
Ik ben Els Muskens (30 jaar). Ik ben de

Els Muskens

nieuwe kleuterjuf op de Johannesschool.
Dit schooljaar ben ik hier voor het eerst
begonnen met een eigen klas.

I

k kom oorspronkelijk uit Eindhoven waar ik na de basisschool Havo en Vwo heb gedaan. Na de middelbare
school verhuisde ik naar Utrecht om aan de UvH
(Universiteit voor Humanistiek) te studeren. Dat heb ik twee
jaar met veel interesse gedaan en mijn propedeuse gehaald.
Hierna besefte ik dat ik niet meer zo veel met m’n hoofd in de
studieboeken wilde zitten maar ook iets met mijn creativiteit
en met kinderen wilde doen. Op de UvH kwam ik veel mensen tegen die op de Vrije School hadden gezeten of een jaar
de Vrije Hogeschool hadden gedaan. Ik werd nieuwsgierig
naar het Vrije Schoolonderwijs en heb toen de overstap
gemaakt naar de lerarenopleiding voor de Vrije School
(Hogeschool Helicon in Zeist). De laatste twee jaar heb ik als
specialisatie voor “het jonge kind” gekozen omdat ik graag
met kleuters wilde werken. Na mijn afstuderen verhuisde ik
naar Amsterdam waar ik eerst drie dagen per week in een
natuurvoedingswinkel ging werken en twee dagen op een
reguliere school. Ik miste de sfeer van de Vrije School toen

wel, vooral ook het vieren van de jaarfeesten. Ik was daarom
erg blij toen ik in Driebergen en daarna in Leiden op de Vrije
School kon vervangen in de kleuterklassen. De afgelopen 4
jaar werkte ik als vaste vervangster en in duo’s in de kleuterklassen van Vrije School Mareland in Leiden. Daar heb ik veel
ervaring opgedaan in een grote kleuterafdeling van 6 kleuterklassen verdeeld over twee locaties. De laatste twee jaar heb
ik ook in Leiden gewoond, ik ben daar toen begonnen aan
de deeltijdopleiding Kunstzinnige therapie aan de Hogeschool
van Leiden. Dit is een antroposofische opleiding, het was dan
ook een mooie verdieping en aanvulling op mijn dagelijks
werk in de kleuterklassen op de Vrije School. Ik heb mijn propedeuse van deze studie gehaald, en ben er mee gestopt om
vijf dagen per week te kunnen werken in de kleuterklas op de
Johannesschool. Voor het eerst een echte éigen’ klas. Dat is
wel heel leuk. Ik geniet er van om de kinderen iedere dag te
zien, en ze echt te kunnen volgen zonder onderbrekingen.
Het zelf vormgeven van het klaslokaal, het onderwijs en de
gewoontes in de klas vind ik erg leuk.
In de zomervakantie ben ik van Leiden naar Utrecht verhuisd,waar ik in mijn studententijd ook woonde, dus het voelt
weer heel vertrouwd. Ik woon in een fijne kamer met een deur
naar de gezamelijke tuin, niet zo ver van het Centraal Station.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, schilderen, koken,
wandelen, fietsen, cafeetjes en filmhuis te bezoeken en te
dansen.
ELS MUSKENS
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Michaëlsfeest
bij de kleuters

Het Michaelsfeest van de beide kleuterklassen was weer geweldig gezellig.
Er waren een paar achterblijvertjes die diertjes aan het zoeken waren, maar
ook kastanjes en eikeltjes met hoedjes werden volop gevonden.
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Even voorstellen

Een nieuwe herfst,
een nieuw geluid…
T

wee vrolijke meiden met rossig haar in paardenstaartjes, blauwe ogen en sproetjes op de neus fietsen naar school. Vol
verwachting en blij: eindelijk na negen weken vakantie weer naar school. Alle vragen (Hoe is het op school? Hoe ziet de
juf eruit? Is ze net zo lief als de vorige juf? Zijn er ook vriendinnetjes?) worden vandaag beantwoord.
Gina Saffira, met vijf jaar de oudste van het stel, kijkt verlegen om zich heen. Wat gebeurt hier allemaal. Ismay Sterre (4 jaar)
gaat voor het eerst alle dagen naar school en voelt zich hééééél groot en is voor niemand bang. Hun neef Jan en nichtje Isabel
staan al op hen te wachten. Vele vreemde gezichten in de klas, echter vriendelijkheid en rust overheersen. De juf als stralend
middelpunt.
Verhuizen betekent verandering, en dat is voor kinderen niet altijd even leuk. Als ouder maak je je dan zorgen. Komt het allemaal wel goed? Zwaaien voor het raam en dan maar hopen.
Het was leuk, schreeuwt Gina uitgelaten. De juf is heel lief, zegt Ismay. En we willen nu bij iemand spelen. Gaan we knutselen?
Ik wil verven! Mogen we nog even op het klimrek?
Het komt goed, denk ik gerustgesteld, het komt allemaal goed.
MAUREEN SNIJDERS
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Tijd!

Kindergedichtjes
DOOR: BEITSKE BOUWMAN
ILLUSTR ATIES: INGRID

D

e zomer is voorbij. De herfst valt. Blad in het bos,
blad op de grond, blad in het hoofd. Alles valt als
los blad door elkaar. In mijn hoofd bevindt zich een
enorme berg bladeren. Ik wil nog zoveel doen, maar
weet soms niet waar ik de tijd vandaan zal halen. En
tegelijkertijd weet ik dat de tijd niet zo zeer gehaald
moet worden maar het er om gaat de tijd, net als dat
vallende herfstblad, los te laten. Tijd heb je niet, tijd is er.
Toch lijkt het er soms op alsof de tijd ons te pakken
heeft. We moeten op tijd op school zijn. We moeten de
kinderen op tijd naar zwemles, balletles, vriendjes en
vriendinnetjes brengen. En ze moeten op tijd naar bed
zodat ze de volgende ochtend weer fris en vrolijk zijn.
En daar tussendoor laveert ons eigen werkzame leven.
Alles draait om de uren, de dagen, de weken, de maanden.
Soms ben je alleen nog maar de klok aan het najagen.
Je doet niets anders dan naar de wijzers blikken om te
bedenken of je niet al zal beginnen met de vraag of ze
hun boterham op hebben of weten waar hun schoenen
liggen. Het gevaar ligt op de loer dat je geleefd wordt.
Geleefd door de tijd.
En dat terwijl mijn kinderen nog geen enkel besef hebben van tijd. Ze kunnen zich verliezen in het zoeken van
eikeltjes onder een boom, zich uren vermaken met een
verkleedspel of volledig opgaan in het tellen van de sterren zonder zich af te vragen of het donker van de
avond hen iets verteld over het moment van slapen.
Soms vraag ik me af of ik mijn kinderen wel iets moet
leren over de klok. Waarom zou ik ze leren dat de dag
in vierentwintig uren is opgedeeld, er een tijd is waarop
je op school dient te zijn en er een tijd is die zegt dat je
nu toch echt je tanden moet gaan poetsen. Wat zal het
toevoegen aan hun besef van de wereld?
Misschien laat ik het nog maar even zo. Niet klok-kijkende kinderen geven mij vooralsnog de ruimte om de
tijd de tijd te laten en op te gaan in het genieten van
vallend blad onder een grote mooie rode eikenboom.
En alles wat ik dan nog meen te moeten doen, waait
weg.

Bloemetje
Dat kleine bloemetje daar in mijn gras
Als ik dat eens plukken zou
En het dan kussen zou
Zou het dan weten dat ik het was?

Verdriet
Ik huil
Grote
Ronde
Dikke
Tranen

Stilte
Sst
Sst
Hoor jij...
Dat?
Nee. Wat?

Als ik ze
Opvang
In de zee
Zwem jij
Dan met
Mij mee?

Sst, sst
Daar, daar is ze...
Hoor je dat?
Ze zegt wat.
Was het dat?

Walvis
Een walvis
Is als ik
Pogen groot te zijn
Maar ook
Zo klein
Zo klein

BEITSKE BOUWMAN SEPTEMBER 2008
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De passie van

Kaj, Cisko en Stijn
Het zijn gezworen vrienden. Cisko en Stijn kennen elkaar al sinds de kleuterklas, Kaj kwam
er in de eerste klas bij. Die dag zullen ze niet gauw vergeten. Een van de paarden die traditiegetrouw de kar met de nieuwe eersteklassers trok, struikelde. Gelukkig kwam iedereen
met de schrik vrij. Maar dat is inmiddels een oud verhaal. Deze drie 6e klassers zullen ons
aan het eind van dit schooljaar verlaten. Ze gaan dan naar de bovenbouw in Nijmegen.
Wat drijft hen, behalve een onverbrekelijke vriendschap?
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Stijn

‘Mijn passie is voetbal natuurlijk! Ik vind het vooral leuk
omdat het een teamsport is. Ik ben soms voorstopper, of ik
sta linksachter. Ik ben tweebenig, d.w.z. ik kan met beide
voeten even goed de bal raken. Ik heb dit seizoen nog geen
doelpunten gemaakt maar er heel veel voorkomen. Mijn
mooiste actie was toen een speler met de bal op het goal af
kwam en ik een sliding maakte en de bal onderschepte.
Naast voetbal vind ik vakantie het leukst.’

Cisko

‘Ik voetbal ook heel graag. Het is een van de weinige sporten waar je geen dingen voor nodig hebt, behalve schoenen
en een bal... op z’n minst een bal. Voetbal is een tactisch
spel. Ik sta linksvoor en soms ben ik de spits. Goed spelen
is mijn doel. En minstens één doelpunt in een wedstrijd
maken. Mijn mooiste doelpunt was vanaf het 16-meter
gebied. Ik schoot de bal hoog over in de kruising, onhoudbaar voor de keeper! Naast voetbal vind ik gitaarspelen het
leukst. Ik wil later in een band spelen. Ik vind de muziek van
Amy Macdonald heel mooi, maar als ik een band heb wil ik
het liefst rock spelen.’

Kaj

is gek op modelbouw, zoals vliegtuigjes en bootjes. Op
school is houtbewerking zijn favoriete bezigheid: hij doet
graag wat met zijn handen. Tot voor kort zat hij ook op voetbal, maar nu hij verhuisd is, ziet hij zich niet naar een nieuwe
club gaan. In het nieuwe huis heeft hij een mooie kamer en
is hij druk met inrichten. ‘Dat wordt voorlopig geen bouwpakketjes bouwen’, is zijn nuchtere constatering.
KASPER HEINEKE
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Michaël

2008

10 vragen aan

Juf Hennie
1. Wat is jouw werk?
Mijn werk is handwerkjuf en ik geef ook cursus
beelden maken van speksteen.

2. Ben jij getrouwd?
Ik ben getrouwd met Arnold.

3. Wanneer ben je begonnen met breien?
Toen ik een kind van acht was, leerde ik het op de
lagere school.

4. Wat zijn jouw hobby’s?
Mijn hobby’s zijn kleding maken, beelden maken,
wandelen, fietsen en koken.

5. Heb je huisdieren?
We hebben 2 witte hondjes.

6. Wanneer ben je geboren?
Ik ben geboren op zondag 17 december 1950.

7. Heb je ook kinderen?
Ja, ik heb 3 volwassen kinderen, 2 jongens en
1 meisje.

8. Kan je met hout werken?
Ik kan ook met hout werken.

9. Kan je klimmen?
Ik heb hoogtevrees dus ik klim niet.

10. Is onze klas leuk?
Jullie klas ziet er prachtig uit met schilderingen en de
kinderen zijn leuk, ze kunnen heel goed handwerken.
DOOR:
WICK AITTON
ZOEY-TROY PATTIPEILOHY
MARIJN BENNEMA
BENTE DE BRUIJN
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INTERVIEW

1. Hoe lang ben je al juf?
Al 15 jaar.

2. Wanneer wou je juf worden?
Toen ik in de tweede klas op de middelbare school
zat, ging ik naar de schoolarts en die vroeg wat ik
wilde worden. Ik zei dat ik Juf wilde worden.

3. Was je voordat je hier op school kwam
ook al juf?
Ja, ik ben juf geweest op een school in Houten.
En ik ben ook muzieklerares!

4. Wat vind je het leukst om met de
kinderen te doen?
Zingen, maar ik houd ook van knutselen.

5. Heb je ook kinderen en zitten die hier
op school?
Ja, ik heb drie kinderen: Marit in de derde klas, Mats
in deze kleuterklas. En Jente, maar die gaat nog niet
naar school.

6. Hoe oud ben je?
36 jaar.

7. Ben je getrouwd?
Nee, maar ik heb wel een man en dat is de vader
van mijn kinderen.

8. Zat je vroeger op de vrijeschool?
Nee, ik zat op de Dagobertschool.

9. Wat is het gekste dat je ooit mee hebt
gemaakt?
Ik zou een keer een tientje van mijn broer krijgen als
hij vijf eieren mocht stukslaan op mijn hoofd. Maar hij
sloeg er maar vier stuk. Dat tientje heb ik dus nooit
gekregen!

10. Wat is het spannendste dat je hebt
meegemaakt?
Toen ik tien jaar was gingen we kamperen in
Frankrijk en daar sliep ik in mijn eentje in een tent.
Die nacht onweerde het keihard en je kon elkaar
helemaal niet verstaan. ’s Ochtends waren bijna alle
bomen op de camping omgewaaid, dat was eigenlijk
nog een grotere schok voor ons.
DOOR: CISKO HEINEKE

10 vragen aan

Juffie
Wendy
SEIZOENER
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De Odyssee
van de Johannesschool
Toneel oefent een grote aantrekkingskracht op
mij uit: om in het individuele het universele te
vinden en in het tijdelijke het eeuwige.
Elk toneelstuk spreekt de verbeelding aan en
raakt de mens positief of negatief. Stof tot
nadenken dus. Vandaar dat ik afreis naar Tiel:
vanavond wordt door de vijfde en zesde klas
van de Johannesschool de Odyssee van
Homerus opgevoerd.

D

e volle zaal zindert van verwachting. Het toneel is
mooi sober; de lange witte gordijnen deinen zachtjes
als voorbode van de zwerftocht; bloemblaadjes op de
grond symboliseren feestvreugde en verval tegelijkertijd.
‘Muze, vertel mij ‘t verhaal van de man
die omzwierf door de landen.
Toen hij de heilige veste van Troje
Verbrand en verwoest had.
Spreek Muze, spreek van de strijd om de stad
En de smart’lijke t’rugkeer.
Het koor, in glimmende gewaden, reciteert helder en voert
ons mee op deze zwerftocht. De avonturen van Odysseus
worden summier edoch doeltreffend weergegeven. Geblaat
in de coulissen en Odysseus is gevangen in de grot van de

36

SEIZOENER

cycloop; de silhouet van de sirene verleidt hem met zuivere
stem tevergeefs; de gordijnen bollen en wapperen bij storm
en tegenslag.
Odysseus (gespeeld door wisselende acteurs) is groots aanwezig, in woord en gebaar, maar ook door zijn koninklijke
kostuum. Penelopee wacht gelaten; Telemachos hoopt en
wanhoopt; de herders blijven trouw en de vrijers (ook vrouwelijke, bravo!) wachten snaaks op hun kans. Iedereen
speelt zijn rol met verve.
Zo nu en dan zijn er muzikale intermezzo’s die de sfeer
sereen beïnvloeden en de toeschouwers hebben zo de tijd
om het geziene te laten bezinken.
Hoe is het mogelijk dat deze acteurs, elf en twaalf jaar oud,
zoiets groots kunnen neerzetten? Op een school die door de
inspectie en de samenleving bekritiseerd wordt? Als men
deze voorstelling gezien zou hebben, dan zou de kritiek
nagenoeg verstomd zijn. En wel zeker op het vlak van concentratie, taalbeheersing en taalgevoel, klassieke kennis,
drama (welke school voert tegenwoordig nog Homerus op?),
samenwerking (ook achter het toneel regelden de leerlingen
de zaken zelf) en last but not least het plezier dat de leerlingen eraan beleefden. Dit is nog iets anders dan K3 en de
discodreunen waarmee andere scholen furore maken.
Resumerend: een perfecte performance qua toneelspel,
decor, kostuum, licht en geluid.
Chapeau voor de leerlingen van klas 5 en klas 6!
Chapeau voor meester Josemans!
MAUREEN SNIJDERS, DE TANTE VAN JAN

Herfstrecepten

Gezocht:

Schrijvers en tekenaars!
Houd je van verhalen, vind je het leuk andere mensen
vragen te stellen, kan je goed raadsels bedenken of
maak je mooie tekeningen?
De schoolkrant is op zoek naar jonge schrijvers en
tekenaars!

Ronald’s Pompoensoep
Nu al acht jaar maakt Ronald Schemkes de pompoensoep
voor het Sint Maarten feest. Dit jaar zal het voor het laatst
zijn: zoon Freek zit immers in de 6e! We mochten zijn recept
publiceren.
De ingrediënten:
Pompoenpulp, groente bouillonpoeder, room en Mon Chou.
De bereiding:
Pompoen gaar koken in ruim water en fijnmaken met de
staafmixer. Groentebouillon erbij, mon chou en room toevoegen, daarna niet meer laten koken. Na twee dagen lekker
warm opdienen. Eventueel dikker maken met aardappelzetmeel.

Je gaat samen met de heuse schoolkrantredactie
verhaaltjes schrijven. Of tekeningen maken.
Bijvoorbeeld over wat er gebeurt op school. Wat je
meemaakt thuis. Op vakantie. Of juist wat je klasgenootjes, juf of meester hebben meegemaakt.
Vind je het leuk? Laat het mij dan weten!
Ik ben Beitske (moeder van Talle uit de kleuterklas en
Jara op het Rozenpoortje) en ik ben zelf ook schrijfster. Je kan mij bellen, schrijven, mailen of op school
aanspreken.
Mijn telefoonnummers zijn: 0488 742412 /
06-28127143.
En mijn email-adres is contact@beitske.nl

Kastanjes poffen
Een leuke en smakelijke bezigheid in de herfst is kastanjes
poffen. Met de peuters en kleuters wordt het bij ons op
school veel gedaan.
Zorg voor een koekenpan met een dikke bodem. Deze kun
je eventueel een beetje invetten met boter. De kastanjes
kruislings inkerven zodat ze niet ontploffen tijdens het poffen.
Matig vuur, regelmatig roeren tot ze gaar zijn.

Anna’s slasaus
Anna, ons nichtje uit Amsterdam, mengde eens de volgende
ingrediënten en maakte zo een heerlijke slasaus
2/3 olijfolie
1/3 balsamico azijn
mosterd
honing
provencaalse kruiden
peper/zout
fetta
courgettes gebakken met kruidenzout

studio soo

GRAFISCHE VORMGEVING

J OLANDA VAN DER S EIJS
156 • 4007 VE TIEL
06 51 81 42 41
SOO @ SEIJS . NL • WWW. SEIJS . NL
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De torens van klas 5 en 6

De fraaiste

De hoogste

Onze toren is een ouderwetse lange, mooie in verband
gemaakte toren. De bovenkant staat op een dun plateautje
en hij is helemaal hol van binnen.

Het is de hoogste toren, en lijkt op een door de natuur
gemaakte toren. Er zijn veel dieren en er klimt een poppetje
omhoog. We hebben de toren drie keer opnieuw gemaakt
en uiteindelijk is dit het geworden. De onderkant is vierkant,
de bovenkant is rond. Er ligt zand omheen en er liggen bladeren bij. Er zit een deur in en ramen.

DOOR CISKO, KAY, STIJN EN JESSE

DOOR ZOEY, MARIJN, BENTE EN FLEUR
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KLAS 5/6

De spannendste

De stevigste

Onze toren is rijk aan fantasie, dat kan je aan de mysterieuze
tekens, de vorm en de trap zien. De natuur om de toren is
iets wat het verlaten en gezellig maakt.

De toren is gebouwd op 22, 23 en 24 september 2008. Het
fundament is erg stevig en een ouderwetse vorm heeft het
wel. De toren is opgebouwd uit duizenden stukjes, stuk voor
stuk zijn de steentjes neergezet en aan elkaar gemetseld. Hij
lijkt erg op de vuurtoren van Ameland. In de berg hebben we
ook een wijnkelder gemaakt met wel miljoenen soorten wijn.

DOOR NIENKE, ABEL, WICK EN THOMAS

DOOR KAZ, FREEK EN JAN
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Het mannetje en de muis
Er was eens een mannetje dat met zijn

probeerde de weg terug te vinden maar

pappa in een huisje in een groot bos

dat lukte niet. Verdrietig ging hij op een

woonde. Ze gingen samen vaak houtjes

stronk zitten.

sprokkelen bij de oude eik, als een storm

Wie weet woont er wel iemand in de

takken had afgebroken van zijn enorme

buurt die mij kan helpen, dacht hij. Hij

kroon. De pappa van het mannetje nam

zocht tussen de struiken en keek achter

dan altijd een bijltje mee waarmee hij de

de bomen. Warempel, in een oude boom-

dikste takken doormidden kon hakken.

stronk zag hij een klein rond deurtje.
Hij klopte aan en wachtte af wie er zou

Toen ze er weer eens op uit trokken om

verschijnen.

houtjes te zoeken, stonden overal mooie

Een dikke muis stak zijn kopje naar

paddestoelen.

buiten.

Terwijl zijn pappa aan het hakken was,

“Wie ben jij?” vroeg de muis toen hij het

ging het mannetje eens kijken naar een

mannetje zag staan.

mooie paddestoel. Die was net iets groter

“Ik ben verdwaald”, zei het mannetje,

dan hij. Als het regent kan ik fijn onder de

“wil jij mij helpen, alsjeblieft? Ik sprokkelde

rode hoed met stippen schuilen, dacht

met mijn pappa houtjes, toen zag ik

het mannetje.

allemaal mooie paddestoelen en nu ben ik

Verderop stond een hele paddenstoelen-

de weg kwijt.”

familie, bruin met krullende hoedjes,

“Ik denk dat ik jou wel kan helpen”, zei de

gezellig bij elkaar.

muis. Klim maar op mijn rug!”

En nog verder waren dikke witte, met
bolle gezichtjes die het mannetje onder-

Samen gingen ze op pad. Bij iedere

zoekend aankeken.

paddestoel die ze tegenkwamen stopte
de muis even en vroeg aan het mannetje:
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Steeds verder ging het mannetje het bos

“Heb je deze al eerder gezien?”

in. Opeens keek hij om zich heen en zag

“Ja, de dikke witte, met bolle gezichtjes,

dat hij te ver was gegaan en wist hij niet

die ken ik”, riep het mannetje.

goed meer uit welke richting hij gekomen

Dan liep de muis weer een eindje verder.

was. Hij was verdwaald! Het mannetje

“Heb je deze al eerder gezien?”
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“Ja, de paddenstoelenfamilie, bruin met

de muizenrug af.

krullende hoedjes, die ken ik”, riep het

“Misschien wil je mij ook nog even helpen

mannetje.

met het hout?” vroeg hij aan de muis.

Dan liep de muis weer een eindje verder.

Er was een flinke stapel, dat kon de muis

“Heb je deze al eerder gezien?”

vast wel dragen. Die vond het best.

“Ja, de rode hoed met stippen, die ken
ik”, riep het mannetje.

Toen de muis het hout naar het huisje
had gebracht, wilde hij teruggaan.

En zo kwamen ze weer in de buurt van

Het mannetje riep:

de grote eik.

“Wacht even, we hebben nog wat voor

“Stil eens, ik hoor wat”, zei het mannetje.

je!”

Ze hoorden het hakken van een bijltje.

Hij ging snel het huisje in en kwam er

“Dat is mijn Pappa!”

weer uit met een grote eikel. De muis

“O! Waren jullie bij de grote eik, had dat

knabbelde hem meteen op en ging er

meteen gezegd”, zei de muis.

toen vandoor.

De vader van het mannetje keek op en

Het mannetje ging met zijn vader naar

riep: “Waar was je toch, ik werd al een

binnen. Voorlopig hadden ze weer genoeg

beetje ongerust!”

houtjes voor de kachel.

“Ik was de weg kwijt en de muis wilde mij
helpen zoeken.” Het mannetje sprong van

VERHAAL: MILOU EN KASPER HEINEKE
ILLUSTR ATIE: INGRID VAN LEEUWEN
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Praktijk voor haptonomische
begeleiding

Bij Avalon kunt u terecht voor:

Permanent make-up

Adri van Loon

Dr. Hauschka behandeling

•
•
•
•

Dr. Hauschka producten
Lymfe drainage

Haptonomische begeleiding kinderen
Coaching ouders
Coaching en training leerkrachten
Individuele haptotherapie

Thedingsweert 3, 4017 NR Kerk-Avezaath / Tiel
Tel: 0344 630322 E-mail: van.loon@zonnet.nl
Website: www.adrivanloon.nl

Electrisch ontharen
Lichaamsmassage
Harsen
Wimpers/wenkbrauwen verven
Behandeling mannenhuid
Hotstone-massage

AVA L O N

DE HENNEPE 479 • 4003 BG TIEL • 0344 631946

Wereldwinkel Tiel
Weerstraat 10 - 4001 LD Tiel
Tel: 0344 616652
www.werelwinkeltiel.nl

| de kortste weg naar resultaat

Stephensonstraat 7
4004 JA Tiel
Postbus 95
4000 AB Tiel
Tel. 0344 613636
Fax 0344 673488
info@meerpaal.com
www.meerpaal.com
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Esther is natuurliefhebster en
vrijeschoolmoeder van Eva (9).
Ze ontwerpt en adviseert over
natuurvriendelijke tuinen.
Daarnaast schrijft ze en geeft
ze lezingen over dit onderwerp.

De bekoring
van een kastanje
Rang! Kraak! Daar vliegen weer twee takken met een vaart de boom in. Normaliter zou ik als verantwoordelijke volwassene er iets van zeggen als ik kinderen met schijnbaar vernielzuchtige doeleinden dikke takken in
bomen zie gooien. Maar het is herfst en kastanjetijd en je kunt als kind moeilijk gaan staan wachten tot de
kastanjes vanzelf naar beneden komen. Die moeten een handje worden geholpen. Dus vooruit, een beetje
vandalisme is toegestaan. We mogen allang blij zijn dat ze niet binnen achter de computer zitten.
De kastanjes zijn het resultaat van een heel jaar groeien en bloeien. Het zijn in zekere zin de kinderen van de
boom. Als ze in goede aarde vallen, zullen ze opgroeien tot een nieuwe generatie kastanjebomen. Dat een
zaadje in goede aarde valt is niet vanzelfsprekend. Er worden nogal wat eisen gesteld: er moet de juiste
hoeveelheid zon, vocht en voedingsstoffen beschikbaar zijn en niet te veel concurrentie van andere planten,
inclusief moeder zelf. Planten hebben daarom allerlei manieren bedacht om te zorgen dat hun zaad - al dan
niet verpakt in een vrucht - goed terecht komt. Zo maken veel planten gebruik van de wind voor de
verspreiding van hun zaad. Denk maar eens aan de paardebloem. Niks zo leuk als zelf voor wind spelen
met zo’n grote pluizenbol vol kleine vruchtjes aan een parachuutje! Ook leuk om mee te spelen: vruchtjes
met vleugels. Heb je een es, esdoorn of iep in de buurt dan weet je hoe leuk het is het vruchtje omhoog te
gooien, waarna het als een helikopter naar beneden draait. Vruchtjes van de esdoorn zijn trouwens ook leuk
om op je neus te plakken.
Sommige planten produceren in de herfst prachtig gekleurde bessen. De vogels eten de besjes op en als
ze ergens anders zitten uit te rusten, poepen ze de zaadjes weer uit. Verspreidingsmissie volbracht! De
zaadjes kiemen vaak des te beter na zo’n reisje door een vogel. En ze krijgen meteen ook een beetje mest
mee. Maar er zijn nog veel meer verspreidingstactieken. Wat dacht je van vruchtjes die openspringen waarbij de zaden wegschieten. Vruchtjes met weerhaken die aan de vacht of veren van dieren of aan kleding van
mensen blijven plakken. Vruchten die blijven drijven en door stromend water verspreid worden. Vruchtjes
met een ‘mierenbroodje’, die door mieren meegenomen worden. En zo kan ik nog wel even doorgaan..
Maar hoe zit dat nu met de paardekastanje? Verspreiding door de wind? Dat vraagt wel om een heel flinke
storm. Verspreiding door wegschieten? De bolster springt wel open, maar ik betwijfel of de kastanjes ook
maar één centimeter ver weg schieten. Verspreiding door mieren lijkt me ook uitgesloten. Grotere dieren
dan? Sommige vogels en knaagdieren verzamelen eikels, hazelnootjes en beukennootjes als wintervoorraad. Daarbij verliezen ze wel eens wat of ze vergeten de opslagplaats en dan kan zo’n nootje uitgroeien tot
een nieuwe boom. Knaagdieren (behalve eekhoorns) lusten inderdaad paardekastanjes, maar ze lijken me
toch heel wat moeilijker te verslepen dan een hazelnootje. En ik denk zo dat wilde zwijnen en herten,
die wel paardekastanjes lusten, ze ter plekke wegslikken, zonder er eerst mee rond te sjouwen.
De verspreiding komt dus vooral neer op vallen en rollen. Het is maar goed dat de paardenkastanje met zijn
robuuste voorkomen en prachtige bloeiwijze in het voorjaar de mens weet te verleiden tot aanplanten.
Verspreiding door bekoring, dat is pas tactiek!
ESTHER DE WINTER
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Afbeelding: Franciscus van Assisi, de levensloper, schildering van volwassenen man en kind met duif door Brigida Almeida

44

SEIZOENER

ACHTERGROND

Franciscus van Assisi
verbindt jong en oud
In de tijd dat Franciscus van Assisi leefde, in de dertiende eeuw, leerden gezellen van
meesters en kinderen van ouders en grootouders. Ervaringen, vakkennis en levenswijsheid
bleven zo van generatie op generatie voortleven. In onze huidige samenleving leeft iedere
generatie in zijn eigen wereld en is de verbinding tussen oud en jong minder tastbaar.
Maar de samenleving als geheel kan op gebieden als zorg en onderwijs juist baat hebben
bij een wezenlijk contact tussen generaties.

I

ntergenerationele ontmoetingen genieten aandacht in
verschillende maatschappelijke sectoren. Zo biedt de
projectenbank zorg en welzijn een overzicht van tal van
activiteiten waarbij scholieren bijvoorbeeld ouderen wegwijs
maken op internet of samen met hen de natuur intrekken.
Het verbinden van generaties is ook een drijfveer in het werk
en het leven van Jordi Neuteboom. Op vakantie met zijn
gezin in Assisi, ontmoet hij een Franciscaner broeder die
hem wegwijs maakt in het leven van Franciscus. Hieruit is
een serie boeken ontstaan waarin Neuteboom samen met
illustrator Brigida Almeida het leven van Franciscus van Assisi
voor jong en oud in woord en beeld belicht.
Neuteboom: “We leven in een bijna monogenerationele
samenleving en komen steeds minder in wezenlijk contact
met de diversiteit van het leven. Iedere generatie zit opgesloten in zijn eigen leefwereld en op zijn eigen plekken:
ouderen achter het raam, kinderen achter een beeldbuis en
daartussenin pendelt een spitsuurgeneratie. Het contact
tussen jong en oud ontstaat niet meer vanzelf, daar moeten
we actief naar op zoek: we moeten er aanleiding en gelegenheid voor scheppen, we moeten ervoor samen zijn.
Franciscus en milde ouderen hebben heel wat gemeen.
Daarom zou het prachtig zijn als ouderen, opa’s en oma’s,
deze verhalen of eigen verhalen weer meer zouden doorvertellen aan de kinderen van onze tijd”.
In de boeken van Neuteboom en Almeida vertelt de
Franciscaner broeder Bertho aan het jongetje Jacob en zijn
vader over Franciscus, de ‘kleine arme’ zoals hij in de volksmond werd genoemd. Ademloos luistert Jacob naar boeiende verhalen over deze heilige die met dieren kan spreken,
die de woeste wolf van de stad Gubbio temt en zelfs op

kruistocht gaat om de sultan te bekeren. “Kinderen verstaan
die verhalen: zij voelen zich verbonden met de natuur, hebben nog weet van onze eenheid met heel de schepping”,
verklaart Neuteboom.

Superman
In de voetsporen van Franciscus en broeder Bertho, brengen
Neuteboom en Almeida in zorgcentrum De Mariëngaerde in
Montfoort gepensioneerde Franciscaner broeders en zusters
samen met leerlingen van groep 7 en 8 van de naastgelegen
basisschool De Waaier. Het leven van Franciscus van Assisi
vormt de rode draad in het verhaal van Neuteboom dat
Almeida ter plekke al schilderend op doek verbeeldt.
Onwennig schuifelen de leerlingen de zaal binnen, de broeders en zusters zitten dan al in een kring rondom de stoelen
van de kinderen.

Van rijk tot arm
“Er leefde eens lang geleden en hier ver vandaan, ene Francesco.
Dat was een bijzondere man. Tot op de dag van vandaag kennen
mensen overal ter wereld hem van zeer nabij als Franciscus van
Assisi. Francesco werd geboren als rijkeluiskind maar al vroeg in zijn
leven gaf hij alles weg en leefde verder als een arme luis. Hij praatte
met dieren, luisterde naar de planten en sliep onder de sterren.
Op zijn zwerftocht door het leven leerde hij van iedereen die hij
tegenkwam. En velen leerden van hem, want omdat hij niets bezat,
leerde hij anderen de levenskunst van er gewoon te zijn”.
Inleiding in de boeken van de serie Franciscus van Assisi, een levensloop.
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Vechten als een wolf
“Als zelfs mensen en wolf vrede kunnen sluiten, dan moeten
mensen dat ook altijd kunnen. Of ik dat ook vond, vroeg broeder
Bertho mij. Ik ben het wel met hem eens. Maar als mijn zusje en ik
ruzie hebben, dan vecht ik soms als een wolf. Daarna moeten we
het dan goed maken, van papa of mama. Dat vind ik niet altijd
leuk. Maar daarna ben ik dan toch weer blij dat het goed is met
mijn zusje”.
Uit: Franciscus van Assisi, de natuurminnaar

“Franciscus werkte bij zijn vader in de zaak maar wist eigenlijk niet wat hij wilde worden“, opent Neuteboom de middag.
“Weten jullie dat al?“ Een jongen meldt dat hij wel Superman
zou willen zijn, want die heeft een mooi pak aan, slaat mannen in elkaar en redt mooie meisjes. “Mooie pakken, daar
had Franciscus geen gebrek aan”, vervolgt Neuteboom
gevat, “en ook Franciscus doet net als Superman dingen die
hij eigenlijk niet durft.” Op het doek verschijnt Franciscus te
paard en een leproos. Enige uitleg over lepra is nodig om het
belang van de ontmoeting tussen de heilige en de melaatse
te duiden. Van achter uit de zaal klinkt de stem van de
85-jarige pater Stokman. Hij heeft vele jaren in Pakistan
gewerkt, waar hij eenmaal per maand een melaatsenkolonie
bezocht, “zonder beschermende kleding”. Alle kinderogen
zijn vol bewondering op hem gericht en pater Stokman lijkt
opeens een beetje op Superman. Na afloop zegt hij ontroerd
te zijn door de aandacht van de leerlingen, omdat “kinderen
vaak denken dat je hier opgesloten zit en nooit buitenkomt.”
De broeders knikken instemmend bij de verhalen van
Neuteboom over Franciscus, de zusters blijven meer op de
achtergrond. “We hebben van tevoren niets over Franciscus
gehad”, zegt een leerling. “Ik weet eigenlijk alleen dat
Franciscus bij dierendag hoort.”

te beantwoorden voor de kinderen. Er wordt wat heen en
weer geschuifeld op de stoelen en uiteindelijk klinkt het
schuchter dat je ook naar jezelf luistert als je je verveelt en je
dan afvraagt wat je zult gaan doen. De paters glimlachen.
Almeida schildert de woeste kop van de wolf van Gubbio.
Dit verhaal ligt dicht bij de beleving van de kinderen.
Veel leerlingen praten met hun huisdier, zo blijkt, hoewel een
jongen trefzeker opmerkt dat zijn geit “hem vast niet zo goed
verstaat als de dieren Franciscus verstonden“. Hoewel de
elfjarigen ernstig twijfelen aan de waarachtigheid van de
overlevering, toont het verhaal wel dat “als je aardig bent
voor iemand, die persoon ook aardig voor jou is”.
Het einde van de middag nadert en de paters bieden de
leerlingen een huisgemaakte pop aan die gekleed is als
Franciscaner broeder. Het kruis in de vorm van de letter Tau,
die zowel de pop als de aanwezige paters en zusters dragen, wekt de interesse van de kinderen. “Het is de laatste
letter van het Hebreeuwse alfabet“, legt pater Stokman
geduldig uit. “Het betekent dat je leeft naar de toekomst.”
Coördinator Norbert Celig van De Mariëngaerde is blij met
het initiatief van Neuteboom en Almeida. Hij wil het contact
tussen de samenleving en de bewoners van Mariëngaerde
verstevigen en een ontmoeting als deze is een eerste aanzet.
Almeida hoopt een zaadje geplant te hebben voor meer
begrip tussen oud en jong. Franciscus van Assisi niet als
‘armoezaaier’ maar als ‘rijkdomzaaier’ in het succesvol
verbinden van generaties door de eeuwen heen.
TEKST: RIA LELIVELD

Om verder te lezen en te luisteren
In de boeken van de serie Franciscus van Assisi staat steeds één
aspect van het leven van deze heilige centraal, waaronder de natuur,
de kruistochten of de levensloop. De teksten zijn op twee niveaus
geschreven, zodat volwassenen en kinderen ieder hun eigen tekst
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Inspiratiebron

kunnen lezen of volwassenen de tekst aan kinderen kunnen voor-

Ook volwassenen zullen Franciscus van Assisi associëren
met dierendag en met de kerststal, waarvan hij de bedenker
was. Toch blijft deze bijzondere man velen inspireren door de
eeuwen heen. Broeder Masseo, een van de eerste volgelingen van Franciscus vroeg zijn leermeester ooit waarom
iedereen achter hem aanliep, hoewel Franciscus niet knap
van stuk of geleerd was. Het antwoord is wellicht dat het
leven in eenvoud, de liefde voor de medemens, de natuur en
de dieren en de strijd met het Ik, aansprekend blijft voor de
mens, zowel toen als nu. Troubadour Angelo Branduari
bracht bijvoorbeeld een cd met liederen over Franciscus uit,
de reisorganisatie SNP biedt een reis voor jonge gezinnen
naar Assisi en theatermaakster Monique Masselink werkt aan
een toneelvoorstelling over Franciscus voor scholen en
verzorgingstehuizen.
Strijd voeren met jezelf, zoals Franciscus dat ook deed.
“Luisteren naar jezelf, dat is niet zo gemakkelijk. Doen jullie
dat wel eens?” Deze vraag van Neuteboom is niet eenvoudig

lezen. De teksten kunnen aanleiding zijn tot een gesprek over wat
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gelezen is, het stellen van vragen, het vertellen van eigen ervaringen
of het leggen van een verbinding tussen toen en nu. De bijbehorende
illustraties zijn zo vormgegeven dat ze uitnodigen tot het samen
bekijken en ontdekken van de tekening. Leerkrachten kunnen de
verhalen en illustraties ook gebruiken om in de klas tot een gesprek
of activiteit te komen.
• Franciscus van Assisi, een levensloop in zeven delen. Jord Neuteboom en
Brigida Almeida. Reeds verschenen: ‘Het zonnekind’, ‘De levensloper’,
‘De natuurminnaar’, ‘De rijkdomzaaier’.
Uitgeverij A3boeken, www.A3boeken.nl
• L’infinitamente Piccolo, cd (EMI 2000) en La lauda di Franceso, dvd (2007)
door Angelo Branduardi
• Intergenerationele projecten in de zorg:
www.projectenzorgenwelzijn.nl/intergenerationeel
• Theatervoorstelling oktober 2009 over Franciscus van Assisi:
Monique Masselink, email: monique.masselink@zonnet.nl

Odd & Woolly
Naast dat het in de webwinkel van Odd en Woolly heerlijk
grasduinen is tussen alle vilten beestjes, tasjes en dekentjes
kun je er zelf je vilten ketting samenstellen. Je mailt je
lievelingskleur, je voorkeur voor vorm en zelfs diameter en
samen met Naomi, viltmaakster en eigenares van de winkel,
kom je tot een fraaie eigen ketting!
Ketting met vilten kralen van Odd & Woolly, €19,95, verkrijgbaar via
www.oddandwoolly.nl

Vondsten
P R O D U C T I E
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Snoepen
voor een waterput

De rietsuiker die is verwerkt in dit Fair
Trade snoepgoed komt uit Malawi.
Daar hebben de boeren van hun inkomsten uit de rietsuikerteelt en met hulp van
de regering eigen waterputten kunnen
aanleggen. Niet alleen fijn voor de suikerboeren, maar ook voor de gehele dorpsgemeenschap die ervan mee profiteert.
Flink door blijven snoepen dus en daarna
wel even tanden poetsen…

Zonnekaars
Ledkaars op zonne-energie in
een mooie keramische houder.
Geeft het zonlicht door zodra
het donker wordt.

Fudge en After Dinner mints van Fair Trade

Ledkaars, €37,50, verkrijgbaar via

Original, €2,19, te koop bij supermarkt Jumbo,

www.solarben.nl

Fair Trade shops en de wereldwinkel.

Stoere knecht
Zet de hak van je laars schrap in de laarzenknecht en je trekt je laarzen zonder
moeite uit. Geen gewrik en getrek meer na thuiskomt van een drassige herfstwandeling: deze solide knecht van geolied eikenhout zorgt ervoor dat je in een
mum van tijd lekker op je sokken bij de warme kachel staat!
Laarzenknecht, €18,50, verkrijgbaar bij De Wiltfang, (0346)218111 of via www.dewiltfang.nl
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Handwerk

Om blij van te worden: simpele gebruiksartikelen die mooi zijn en
met aandacht gemaakt. Zoals deze lepels uit de Seizoenerwinkel.
Houten lepels, set van 2, €7,95, verkrijgbaar via www.seizoenerwinkel.nl

Elke soep, saus, elke smaak vertegenwoordigt een verhaal voor
Michel Jansen van de Kleinste Soepfabriek. Wellicht dat daarom zijn
serie tapenades ‘Duizend-en-één-Nacht’ heet? Zijn nieuwe tapenades,
Ottomania en Due Funghi smaken in ieder geval als een sprookje!
Tapenades van de Kleinste Soepfabriek, pot 135 gr, €4,50, verkrijgbaar bij
de Natuurwinkel; zie ook: www.kleinstesoepfabriek.nl

1001 Nacht
Ritmisch natuurwonder
Dr. Hauschka heeft een nieuwe serie verzorgingsproducten ontwikkeld die de ouder wordende huid
ritmisch stimuleert zelf weer actief te worden. Je huid krijgt door de dagcrème voldoende kracht
om zichzelf te herstellen en te verstevigen. De nachtverzorging (Serum) is hydraterend en vetvrij,
waardoor de huid toegankelijk blijft en op adem kan komen. Na een dag van voeden volgt dus,
heel ritmisch, een nacht van ademen en ontspannen.
Regeneratie Cème, prijs €42,50, Regeneratie Serum, prijs 44,95. Verkrijgbaar in natuurwinkels
en reformzaken. Voor meer informatie kijk op: www.drhauschka.nl

De textielproducten van Supernana zijn mooie, met de hand
vervaardigde artikelen, zoveel mogelijk van biologische katoen.
Bovendien zijn het doordachte ontwerpen, slimme dingen waar
kinderen echt iets aan hebben. Zoals een stoere riddermantel
en fijne babyslofjes die ondanks getrappel toch blijven zitten.
Babyslofjes, €19,95; riddermantel €59,95; meer informatie,
verkoopadressen en bestellingen: www.supernana.nl

Handige supernana’s
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Stages op de bovenbouw

Praktisch ervaren in
de samenleving

leerling elk schooljaar gedurende twee

waarden en normen aan die van de maatschappij.
Menigeen ontdekt onvermoede talenten en voorkeuren. Ook
bevordert de stage een concrete oriëntatie op enkele beroepen. Sommigen kiezen voor een plek die overeenkomt met
een beroep dat ze ambiëren. Het lijkt hen leuk en ze willen
ontdekken hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Vaak levert
het een bevestiging op van hun keuze en soms ervaren ze
dat die beroepsrichting het misschien toch niet helemaal is.
Anderen zoeken juist iets op wat onbekend is. En er is altijd
een aantal leerlingen dat het eigenlijk niet zo goed weet.
Die leerlingen komen via via op een stageplek terecht, of
moeten wat vaker door de stagecoördinator aangemaand
worden om nou toch eindelijk dat stageadres eens te regelen.

weken stage in een bedrijf, instelling of

De opdracht

De regering heeft onlangs besloten om de
maatschappelijke stage verplicht te stellen
voor alle middelbare scholieren van 15 tot
17 jaar. Op vrijescholen vormen stages al
lang een belangrijk onderdeel van het
leerplan. Vanaf de negende klas loopt de

organisatie. De stages passen in het leerplan van de vrijeschool en houden rekening
met de ontwikkeling van het kind.
De praktische ervaringen die leerlingen op
deze manier opdoen én de confrontatie met
de maatschappij blijken heel belangrijk en
leerzaam te zijn voor leerlingen.

D

e vrijeschool vindt het belangrijk dat jonge mensen tijdens hun schooltijd praktische ervaring opdoen in de
samenleving. Het doel is inzicht te krijgen in en respect voor diverse soorten arbeid en alle betrokkenen.
De stages bieden ruimte voor zelfontplooiing, creativiteit en
het ontwikkelen van sociale vaardigheden, maar dragen ook
bij aan karaktervorming, burgerschapszin en het vormen van
een zelfstandig oordeel. Leerlingen ervaren hoe ze in een
nieuwe sociale omgeving functioneren en toetsen hun

Vroeg opstaan, lange werkdagen, omgaan met cliënten,
collega’s, producten en geld én je dienstbaar opstellen.
Er komt vaak meer bij een stage kijken dan leerlingen van
tevoren bedenken. De leerling gaat zelf op zoek naar een
stageplaats, solliciteert, bedenkt een onderzoeksvraag en
maakt een verslag van de stageperiode. Door het maken van
gerichte opdrachten kan hij tot een antwoord op die vraag
komen. Ook houdt de leerling tijdens de stagetijd een
dagboek bij, in de vorm van dagverslagen. Zo schreef een
leerling in het dagverslag van dag één in een kledingzaak:
“Er werd me wat uitgelegd over belasting en zo. Het was
heel ingewikkeld. Daarna ging ik nog even door met de
dozen met bestellingen. Ik mocht zelf mijn handtekening op
een papier zetten als bewijs dat we ze binnen gekregen hadden. Daarna moest ik klanten helpen en met ze praten of
adviezen geven en dat soort dingen. Ik bakte er helemaal
niets van, ik vond het vooral moeilijk omdat ik er eigenlijk nog
niets van wist. Waar hing het? Lag het misschien nog in het
magazijn? Maar ondertussen kon ik ook gewoon de kleren
rechthangen. Aan het einde van de dag moesten er nog wat
dingetjes aan de kassa gedaan worden, zoals armbanden
die nog een prijskaartje moesten. Na een tijdje was het half
zes en was ik blij dat ik naar huis mocht, want ik was niet
gewend een hele dag te staan en ik was hartstikke moe!”
Ook interviewt de leerling een aantal verschillende collega’s -
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werknemer, directeur, patiënt etc. Wanneer de stage is afgerond houdt de leerling een presentatie.

Winkelstage
In aansluiting op de ontwikkelingsstof van de periode economie/maatschappijleer bestaat de eerste stage uit een winkelstage. De bedoeling is om zoveel mogelijk facetten van het
winkelbedrijf te leren kennen, zoals de relatie met klanten,
BTW, reclame, inkoop, marketing, concurrentie. Door zelf
een stageplaats te zoeken ontwikkelt de leerling assertiviteit
en initiatiefkracht.

Sociale stage
In de 10e klas lopen de leerlingen stage in een instelling waar
sprake is van afhankelijkheid: een kinderdagverblijf, bejaardentehuis, peuterspeelzaal, school of zorginstelling. Het is de
bedoeling dat zij zoveel mogelijk meedraait in het proces.
Behalve diep respect voor de medemens levert dit ook
verdieping van de sociale vaardigheden op. Een leerling die
stage liep bij een kinderdagcentrum voor verstandelijk
gehandicapten verwoordde dat als volgt: “Ik zat in een klas
met verstandelijk gehandicapte kinderen tussen de 4 en 9
jaar en heb eigenlijk een soort van nieuwe wereld leren
kennen. Ik heb niet alleen de kinderen zelf leren kennen,
maar ook zal ik voortaan op een andere manier kijken naar
mensen met een verstandelijk gebrek.”

Industriële en ideële stage
Van oorsprong doet de leerling in het 11e jaar een fabrieksstage. Door werkelijk deel te nemen aan het productieproces
ontwikkelt de leerling respect voor dit soort werk en de
arbeiders. De leerling maakt tijdens deze stage ook kennis
met begrippen als vakbond, CAO etc.
Voor de ideële stage in de 12e klas kiezen de leerlingen een
organisatie of instelling waar vanuit een gemeenschappelijk
ideaal kritisch en/of vernieuwend gewerkt wordt. Goede
doelenorganisaties zijn erg populair, maar ook instellingen als
Arta of de Pauluskerk werden niet gemeden. Enkele leerlingen pakken het zo groot aan dat zij bijvoorbeeld kiezen voor
een ontwikkelingsproject in een derde wereld land of een
verblijf in een klooster. Door de invoering van de examens in
klas 10, 11 en 12 zijn de stages op veel vrijescholen
inmiddels anders ingericht. Leerlingen kunnen in de 10e klas
kiezen tussen een stage bij een bedrijf met winstoogmerk of
in de sociale sector bijvoorbeeld. De ideële stage is op
sommige bovenbouwen jammer genoeg zelfs afgeschaft.
Maar in de 10e klas ben je er nog niet klaar voor om te
werken met bijvoorbeeld drugsverslaafden of prostituees.

Stagebezoek
Alle leerlingen worden op hun stageadres bezocht door een
leraar. Voor ons is dat een bijzonder leuke ervaring om er per
fiets, auto of openbaar vervoer op uit te trekken om onze
leerlingen in een totaal andere omgeving te zien. Zelf kies ik
soms leerlingen die ik nog niet ken of die in mijn vak niet

direct uitblinkers zijn. Geweldig hoe Loulou in een drukke
pizzeria te midden van deels Italiaanse medewerkers als
vanzelfsprekend na een week al op haar plek was en professioneel en snel alle taken kon verrichten. Mooi hoe Wytze in
een eenmansbedrijfje twee weken optrok met een zeer
bevlogen bedrijfsleider, stellages in elkaar zette en alle details
leerde kennen van het maken van lekkernijen van chocolade.
De kinderen van de naschoolse opvang zagen Ginelly
probleemloos als hun juffie, doordat ze er gewoon als een
juffie was voor hen en van de kinderen genoot. En Kevin, die
ik niet anders ken dan stil en onopvallend, leidde mij rond in
het verzorgingshuis en voegde zich, juist dankzij zijn rust en
betrokkenheid, perfect in op de verschillende plaatsen waar
hij werkzaam was. Soortgelijke ervaringen deden mijn
collega’s op. Dus zouden hier moeiteloos ook de namen van
andere leerlingen genoemd kunnen worden.

Reacties
En bijna overal klinkt hetzelfde: Wat een geïnteresseerde en
betrokken stagiaires! Over het algemeen is men heel tevreden over de inzet, de initiatiefkracht en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen. Natuurlijk wordt ook
(h)erkend dat ze soms nog veel moeten leren, dat een enkeling nog wat al te bescheiden of verlegen is, dat het nog wel
eens lastig is om met nieuwe mensen in twee weken het
goede contact te krijgen. Maar het feit dat menigeen aan de
stageplek ook een baantje overhoudt, zegt genoeg.
En groeien dat ze doen in die twee weken! Erg leuk om dat
tussen de regels door te lezen in de evaluatieverslagen:
“Ik vond deze stage echt geweldig! Ik heb het vooral aan het
einde heel erg naar mijn zin gehad. In het begin van de stage
moest ik heel erg wennen. In de tweede week begon het
allemaal veel leuker te worden en ging het helpen van
mensen ook steeds beter. Het was echt leuk dat ik alles
gewoon mocht doen en heel erg vrij gelaten werd. Ik mocht
dingen doen zoals de etalagepoppen aankleden met kleding
die ik zelf uitkoos, naar een winkel voor boodschappen en
aan het einde achter de kassa! Ik mocht zelfs kleding aan uit
de winkel. Toen ik die eenmaal droeg, ging alles veel beter.
Ik voelde me gelijk op mijn plek en kreeg ook opmerkingen
van klanten over de jurk die ik aan had. Ik baalde ontzettend
toen de stage was afgelopen en wilde even helemaal niet
terug naar school.” (een 15-jarige leerling in haar evaluatieverslag van de winkelstage).
Het lijkt een goed plan om maatschappelijke stages op alle
middelbare scholen in te voeren. Daarmee kun je liefdadigheid kweken, zodat kinderen later ook voor anderen willen
zorgen en vrijwilligerswerk gaan doen, zoals de overheid
beoogt. Op de vrijeschool spelen deze overwegingen slechts
in de marge. De stages dienen één enkel doel: de ontwikkeling van het kind!
TEKST EN FOTOGRAFIE: DIANA ROZENDAAL

Diana is leerkracht op een bovenbouwschool
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Verhalen als bouwstenen voor de ziel - De vijfde klas

Het paard van Troje
De vrijeschool kent een grote verteltraditie. Ieder jaar heeft zijn eigen vertelstof. Oeroude
mensheidsverhalen passeren de revue. Sprookjes, legenden, fabels, bijbelse verhalen,
mythologieën en sagen. Ieder jaar heeft zijn eigen verhalen, die gevoelens oproepen die
passen bij de leeftijd van het kind. In de Seizoener belicht Jet Nijhuis in zes afleveringen de
vertelstof van een bepaalde klas. Deze keer staat de vertelstof van de vijfde klas centraal.

B

ij de belegering van de stad Troje bouwden de
Grieken op aanwijzingen van Odysseus een geweldig
houten paard en veinsden de aftocht. De Trojanen
haalden het gevaarte als een overwinningstrofee binnen de
muren. Dat zij daarvoor de poort moesten afbreken, was
geen enkel probleem. De Grieken waren immers vertrokken!
’s Nachts kropen de gewapende Grieken die in de buik van
het paard verborgen zaten er uit. En samen met hun strijdmakkers die buiten de poort wachtten, veroverden zij de
stad. Zo kwam Troje door een list ten val.
Waarom vertellen we in de vijfde klas verhalen uit de Griekse
mythen en sagen? Om hier zicht op te krijgen is het nodig
om zowel ‘de vijfdeklasser‘ als de Griekse verhalen onder de
loep te nemen. Wil je de vijfdeklasser goed typeren, vergelijk
hem dan eens met een vierdeklasser.

Een vierdeklasser
In de vierde klas was het vooral de moed om zichzelf te zijn,
dwars tegen elke autoriteit die in de kinderen geboren werd.
In de verhalen uit de Edda herkenden zij de strijd om hun Ik
en werd hun moed, hun durf gesteund.
Hoe opwindend was het om lekker iets te doen wat niet
mocht. Maar wat was het ook schokkend om te ontdekken
dat bijvoorbeeld meester fouten maakt en dat hij niet altijd
aardig is. “Ik weet nu ook zeker dat ik anders ben dan alle
andere kinderen in de klas.“
Afbeeldingen linkerpagina, met de klok mee:
pagina uit de Homerus, borstbeeld van Odysseus, de godin Hera en de god
Zeus, vaas uit de griekse oudheid

Een vijfdeklasser
Ik vroeg eens aan een jongen uit de vijfde wie van de twee
juffen die voor de klas stonden de hoofdjuf was. Zijn antwoord kwam duidelijk en rustig: “Voor de klas is dat juf
Linda, maar voor mij is dat juf Ilse.“ Hij gaf hiermee blijk goed
om zich heen te kunnen kijken en ook te weten wat hij zelf
voelde. Dat laatste was de winst van de vierdeklascrisis.
Maar de rust waarmee hij beide meningen naast elkaar zette,
was nieuw.
Dit is precies wat een vijfdeklasser kan. De storm van het
oplaaiende Ik-gevoel is uitgewoed en heeft plaatsgemaakt
voor een evenwichtige vergelijking van zichzelf en de klas.
Binnen- en buitenwereld leven harmonisch naast elkaar.
Het kind lijkt soepel tussen beide werelden te kunnen bewegen. Niet alleen tussen beide standpunten, maar ook tussen
de twee competenties die hij hiervoor nodig heeft: het voelen
bij zichzelf en het waarnemen van de omgeving. Hij kan
enerzijds meedeinen op zijn gevoel en anderzijds gaan

De Griekse cultuur
is de zielecultuur
van de vijfdeklasser
SEIZOENER
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Helden gaan gevaren te lijf met een
vermogen dat de vijfdeklasser ten volle
leert kennen: het denken
nadenken over wat hij ziet. De kinderen willen namelijk nu
wel eens weten hoe alles in elkaar zit! Deze twee polen,
gevoel en verstand, binnen- en buitenwereld zijn bij een
gezonde elfjarige in evenwicht. Dit evenwichtspunt duurt
maar kort.
Al voor hij de vijfde klas heeft verlaten neemt het denken een
hoge vlucht, ten koste van zijn gevoel dat een beetje treurig
wacht totdat het in de pubertijd hem in alle grootsheid kan
meeslepen.

De schepping
De Grieken hebben hun eigen scheppingsmythe. Het is weer
een nieuwe variant op het scheppingsverhaal die de kinderen
te horen krijgen. Het Oude Testament in de derde klas vertelt
hoe God Vader alles in zeven dagen schiep. In de vierde klas
klinkt het verhaal uit de Noorse mythen over de reus, waaruit
de wereld ontstond. En nu, in de vijfde zijn daar Gaia en
Ouranos, aarde en hemel, die achttien wonderbaarlijke kinderen krijgen. Ook de scheppingsmythen van de Indiers, de
Perzen, de Babyloniers en van de Egyptenaren zullen in de
eerste geschiedenisperiode van de vijfde klas de revue passeren. In de vierde klas kunnen deze verschillende gezichtspunten een schok veroorzaken; in de vijfde klas heeft het
kind zoveel innerlijke beweeglijkheid dat het al deze verhalen
naast elkaar kan horen. Hij gaat er ook over nadenken en
concludeert dat er door al die verhalen een rode draad loopt.
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Dat alle scheppingsverhalen in de hemel beginnen. Dat alle
volkeren vertellen dat wij mensen van goddelijke oorsprong
zijn. Die conclusie kan een vijfdeklasser trekken. Het licht
van het denken is geboren. In onze multiculturele wereld is
het trouwens ook een noodzaak om kinderen met dit bonte
kralensnoer van gezichtspunten vertrouwd te maken.

De Griekse helden
Belangrijker dan de verhalen over de goden zijn de verhalen
over de helden. Natuurlijk moet je eerst weten wie en hoe
de goden en godinnen van de Olympus zijn, maar het zijn
de Griekse helden die op een nieuwe manier de moeilijkste
levensopdrachten vervullen. De helden gaan namelijk de
gevaren te lijf met een vermogen dat de vijfdeklasser nu ten
volle leert kennen: het denken. Zij worden in de strijd niet
door de goden geholpen, doordat deze de klus voor hen
klaren, maar de helden bedenken zelf een slim plan om de
strijd te winnen. Dat hen dit plan door de godin van de wijsheid, Pallas Athena, is ingegeven, staat echter niet ter discussie. Het centrale thema van de Griekse epen is daarom
het evenwichtige samengaan van de goddelijke bemoeienis
met de zelfdenkende mensen.

De Griekse cultuur
De oudere cultuurvolkeren ‘ondergingen‘ als een jong kind
de goddelijke leiding, maar de Grieken doen nu als eersten

ACHTERGROND

op de wereld zelf denkend mee. Zij kijken ook als eersten
om zich heen en ontdekken dan bijvoorbeeld dat een spin
acht poten heeft. Later zullen de Romeinen de godenwereld
verder verlaten en meer over aardse zaken gaan nadenken
dan zich verbonden voelen met de kosmische wereld.
Op het snijvlak van deze ontwikkeling stond de Griek. Met
het hoofd in de wolken, bij de goden, zoals de oude volkeren, maar wel met het besef dat het zijn eigen hoofd was.
De veldtocht van Alexander de Grote, 334 v. Chr. tegen de
oude cultuurvolkeren, is dan ook in meerdere opzichten een
Griekse triomftocht.

naar tijd en ruimte kijkt en vertelt hoe schrander hij de moeilijkheden het hoofd bood.
In deze helden herkent de vijfdeklasser zich en voelt zich
gesteund om net als de Grieken zelf goed rond te kijken en
daarover na te denken, zonder zijn gevoel te verliezen.

De Griekse historie

Met veel humor wordt in de Griekse verhalen verteld hoe de
helden zich met slimheid uit netelige posities bevrijdden.
Daar is Theseus, die met de list van een draad wordt bevrijd
uit het labyrint van Knossos. Of Hephaistos die met de list
van een vangnet zijn overspelige echtgenote betrapt. Hoor
daar het homerisch gelach op de Olympus als de truc slaagt!
Maar bovenal is er Odysseus, de grote held van Homerus.

Behalve dat aan de kinderen het hele jaar door verhalen uit
de Griekse mythologie verteld worden, leren zij tijdens de
tweede geschiedenisperiode veel over het historische
Griekenland. De twee stadsstaten Athene en Sparta worden
met elkaar vergeleken. Hoe voelde de Griek zich als staatsburger, als kunstenaar, als soldaat. Hoe was het om aan de
Olympische spelen met zijn vijfkamp mee te doen. Het gaat
daarbij niet om allerlei feitjes en weetjes, maar om het beleven van de Griekse cultuur, die op deze leeftijd de zielecultuur van de vijfdeklasser is. Het verhaal van de tocht van
Alexander de Grote is als afsluiting van de vijfde klas voor de
kinderen ook een verovering. De mythe heeft vanaf nu
plaatsgemaakt voor de bewijsbare historie.

Odysseus

Kinderen van nu

Het schitterende epos, de Odyssee vertelt het verhaal van de
man die met de Grieken vocht tegen de Trojanen. Hij is het
die door de list met het houten paard de overwinning zeker
stelt. Dan vertrekt hij naar huis, naar zijn geliefde Penelope
en zijn zoon Telemachos. Maar de reis gaat tien jaar duren,
want er zijn wel twaalf grote tegenslagen die hij moet overwinnen. Odysseus verliest al zijn schepen en manschappen.
Naakt en zonder enig bezit spoelt hij op een eiland aan, waar
hij door de koning liefderijk wordt ontvangen. Staande voor
de koning vertelt hij dan zijn wederwaardigheden. “Ik ben
Odysseus, de listige.“ De Odyssee is het eerste verhaal in de
wereldliteratuur dat een Ik-verhaal bevat en waar flashbacks
in voorkomen. Hier staat een mens die vrij vanuit zichzelf

Een jongen van elf antwoordde eens op de vraag hoe hard
het waaide: “Het is windkracht 6“. Hoe deze harde wind
voelde, wist hij echter niet te vertellen.
Kinderen van deze tijd schieten vaak in een versnelde ontwikkeling en slaan vanuit een droomachtig beleven van de
werkelijkheid meteen door in een abstract denken. Door de
verhalen over de Grieken en de rijke aanwijzingen die het
leerplan geeft voor klas 5 kan deze versnelling worden gerepareerd en kan er in het kind een gezond samengaan van
gevoel en denken ontstaan. En dat is de kracht van de vrijeschool.

De list

TEKST: JET NIJHUIS

te Driebergen Zeist

lijnolie

• vier generaties ervaring met
, natuurverven,
• ademende verven en een milieuvriendelijke werkwijze,
• ambachtelijke technieken en sluieren, niet duurder dan
moderne systemen, wel duurzamer.

Marcel Pince van der Aa
fax 0343 - 59 37 75
e-mail: devierseizoenen@planet.nl
www.schildersbedrijfrobvanede.nl
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Webben

Ideeën, spullen, acties, objecten, informatie, ontmoetingen, namen, adressen, bezig- en
bijzonderheden. Op het web kun je oneindig veel lijnen volgen en de meest waanzinnige
virtuele plekken bezoeken. Laat je inspireren door de gerichte sporen die wij in deze nieuwe
rubriek voor je uitgezet hebben, zodat je niet verdwaalt in ‘webbenland’.

Zaden
voor voedsel

Een mooi initiatief is afkomstig uit België. Hier
maakt professor Willem van Cotthem zich sterk
voor de inzameling van zaden voor de aanleg van
familie- en schooltuinen in ontwikkelingsprojecten
in derdewereldlanden. Via internet doet Van
Cotthem een oproep aan westerse burgers hem
zaden en pitten toe te sturen die we allemaal kunnen aantreffen in vruchten die we weleens eten:
meloenen, watermeloenen, pompoenen, paprika’s,
papaja’s, aubergines etc. Het bijzondere van deze
actie is dat alle toegestuurde pakjes zaden rechtstreeks bij de armsten van de wereldbevolking
terechtkomen. Zo zijn er al zaden geleverd aan
vluchtelingenkampen in Algerije, aan de plattelandsbevolking van Malawi en aan een dovenschool in Burkina Faso.
Wil je ook een bijdrage leveren? Dat kan door de
zaden die je overhoudt bij het schoonmaken van
groenten en fruit te spoelen in water en ze te laten

Juffie, zullen we koeien gaan sparen!
In Oeganda is er
veel werkeloosheid,
armoede en ondervoeding. Door een
koe te schenken, die
gemiddeld 15 liter
melk per dag geeft,
kun je een gezin
aldaar uitzicht op
een inkomen geven.
Ieder gezin dat van
hun koe een kalfje
krijgt, geeft dat
weer door aan een volgend gezin. Zo werkt uiteindelijk een hele gemeenschap samen aan het verzorgen
van de koeien en alles wat daarbij komt kijken. Hoe kun jij helpen met koeien sparen voor Oeganda?
Door producten van Zuiver Zuivel en De Groene Koe te kopen en totaal 25 zegeltjes te sparen, krijg je een
deelcertificaat voor een koe. Als er 180 inzendingen zijn, is er een koe bij elkaar gespaard. Ga dus met je
hele klas sparen, dan krijgt iedereen die mee spaart ook nog eens een gratis pak Zuiver Zuivel tropische
yoghurt met fruit uit Oeganda. Kijk voor alle informatie op www.zuiverzuivel.nl

drogen op een bord. Vervolgens kun je ze in een
envelop doen en deze met vermelding van de soort
sturen aan: Prof. Dr. Willem van Cotthem, Beeweg
36, BE-9080 Zaffelare, België. Meer informatie is
te vinden op
www.zadenvoorleven.worldpress.com

Zintuigelijk ervaren
Kaboutermutsjes vilten, of een geluksdoosje
knutselen. Buiten spelletjes spelen met alle
natuurschatten die er zijn. Dat kan allemaal
tezamen met Zinenzo, een pedagogisch projectbureau dat zich richt op zintuigelijke, zinvolle
ervaringen voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen
ontdekken in een natuurlijke omgeving waar
hun krachten en talenten liggen. In het prachtige
kinderatelier Huize Frankendael en de tuin worden de zintuigen van de kinderen geprikkeld.
www.zinenzo.org
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Potjes op de plank

Bananenlesje

De herfst is dé tijd om fruit in te maken –
oftewel ‘wecken’. Diverse fruitsoorten lenen

Hou je van bananen? Neem dan vooral die van Max

zich hiervoor, zoals peren, vijgen en meloenen.

Havelaar, want ze zijn fairtrade. Wat is dat precies?

Ben je niet zo thuis in deze ambachtelijke

Dat kun je allemaal te horen krijgen in de bananenles.

bezigheid? Of ben je op zoek naar geschikte

Als je via Max Havelaar de les- en receptenkaart

weckpotten en etiketten? Kijk dan eens op

bestelt, kun je je lesje krijgen. Dit geldt ook voor

www.weckonline.nl

diverse andere producten. Je kunt zelfs je hele spreekbeurt wijden aan Max Havelaar of producten van hun.
Ze hebben ook een schitterend boekje dat je helemaal kunt downloaden van hun site, lekker handig.
Eind oktober wordt trouwens de 2e fairtrade week georganiseerd, dan zullen er ook veel activiteiten zijn

Lekkers van het boerenland

rondom de fairtrade handel. Meer informatie vind je op de site: www.maxhavelaar.nl

Wie ooit bij de boer gegeten heeft, weet:
lekkerder en verser kun je het niet krijgen!
Woon je zelf niet op het platteland,
surf dan eens naar:

Hartfocus voor ouders en leerkrachten

www.vriendenvanhetplatteland.nl en klik op
‘Boerderijwinkel’. Bijna 1500 boeren

Wist je dat je met speciale oefeningen vanuit

verkopen namelijk hun snijbonen, pompoenen

het hart een synchroniteit tussen hart en brein

en andere herfstheerlijkheden aan huis.

teweeg kunt brengen, waardoor leerprocessen
makkelijker, sneller en met meer plezier verlopen? Met hartfocus leren kinderen zich dieper en ook anders te concentreren. Eigenlijk
denk je dan met je hart en niet alleen met je

Rectificatie

hoofd. Wil je er kennis mee maken?
Nu kun je meedoen aan een workshop hartfo-

Lakota Waldorf School

cus, op 7 december. Je leert de hartfocusoefe-

Door omstandigheden is
de Stichting
Vrienden van de
Lakota Waldorf
School enige tijd
niet bereikbaar
geweest. Ook de
opgegeven naam en
het gironummer van de stichting
correspondeerden niet met
elkaar. Hiervoor onze excuses.
Wij hopen dat u de moeite wilt
nemen alsnog contact op te
nemen.

ningen integreren in het werken met kinderen.
De hartfocus-oefeningen worden gecombineerd met spelvormen uit de kinderyoga.
Een heel bijzondere combinatie. Heel geschikt
voor ouders én leerkrachten. Kijk voor meer
informatie op:
www.holistischekinderyoga.nl

Mag het licht uit?

Paardenpoep
stampen

langs je heen zien scheren, terugkijken naar

In de herfst groeien de meest waanzinnige padde-

uilen die je indringend aanstaren? In de Nacht

stoelen. Maar wist je dat je ze ook zelf kunt kwe-

van de Nacht, 25 oktober kan het extra goed,

ken? Gewoon wat paardenpoep fijnstampen en in

want dan doen hopelijk zoveel mogelijk mensen,

een potje doen, beetje water geven en op een

bedrijven, grote gebouwen en snelwegen de lich-

warme plek zetten. Moet je eens opletten wat er

Stichting Lakota Waldorf School
Dea Reudler Talsma
Vlietsend 2
1561 AC Krommenie
T 075 6215098
M 06 51364846

ten uit. Er is die nacht door het hele land van

dan gebeurt. Wil je ze echt opeten, dan kun je ook

E

lakotawaldorfschool@gmail.com

alles te doen. Je kunt bijvoorbeeld op Texel met

paddestoelensporen bestellen op www.spore.nl

E

dea.reudler.talsma@hetnet.nl

het zeewiermonster op pad, in Haren zijn er die

Wil je er meer over weten, lees dan eens het heer-

nacht spoken in de Hortus en in Oostkapelle zijn

lijke blad Wildzoekers. Helemaal geweldig. Ze

er nachtbrakers en zwarte schimmen te zien.

organiseren ook superstoere dagen of weekends,

Spannend! Maar er is nog veel meer te doen, kijk

zoals het stormweekend of Pierkamp in Noord-

maar op www.laathetdonkerdonker.nl Enne,

Holland. Misschien kun je met de hele klas wel

vergeet niet alle lichten uit te doen die avond!

een abonnement nemen! www.wildzoekers.nl

Eindelijk de sterren eens goed zien, vleermuizen

NB Maak nog geen bedrag
over, maar neem a.u.b. eerst
contact op via telefoon of email.
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Gaan

Ieder kwartaal selecteert Margreet Tjalsma uit het grote aanbod van kunst
en cultuur enkele theater- en dansvoorstellingen, exposities, eenmalige
evenementen, wandelingen of uitjes door heel Nederland.

ven met je kinderen, op een heus

Bij de voorstelling ‘Satijn en witte wijn’ laten dertien kinderen zich inspireren

kasteel! Magie Carlijn vindt in een

door de lyrische poëzie van Hans Lodeizen. In een bruisende mix van dans,

sprookjesbos een 2000 jaar oude kist,

spel, poëzie en muziek zetten de jonge spelers het opwindende gevoel om jong

met daarin een boek vol tovergehei-

Foto: Phile Deprez

Satijn en witte wijn

te zijn neer. Nog

men van Merlijn. Als Magie Carlijn

even kind, nog

gaat lezen in het boek, begint het

even wachten op

avontuur pas goed! Zij moet samen

het grote leven.

met de kinderen drie opdrachten zien

Nu is al wat telt.

te vervullen om het bos van een lelijke

Feestelijke

heks te verlossen. Maar dan komt er

melancholie in

hulp; de vogel Toermalijn die helaas in

combinatie met

raadsels spreekt. Hoe gaat dit

breekbare

aflopen? Voor kinderen vanaf vier jaar.

onschuld zorgen

Te zien: in het koetshuis van kasteel de Haar, Haarzuilens, 12/10 en

voor een zinderende, aanstekelijke avond. Lees ze allemaal van tevoren, die

15-19/10 - www.kasteeldehaar.nl

prachtige gedichten van een der meest romantische dichters uit de eerste helft
van de vorige eeuw. Voor kinderen vanaf twaalf jaar.
Te zien: 10/10, Breda; 30/10, Zwolle; 10/01, Amsterdam

De Oceaanvlucht van Kapitein Lindbergh

www.kopergietery.be

In 1927 vloog Charles Lindbergh als eerste piloot non-stop de Atlantische
oceaan over. Met slechts vijf boterhammen op zak, het horloge van zijn opa en

Ik en de koningin
Kinderboekenschrijver Ted van

stevig tegengewerkt door mist en sneeuwstormen, vloog hij in 33 uur van
New York naar Parijs. Met dit historische gegeven zijn twee acteurs en een
slagwerker uitbundig aan de haal gegaan. Spel, muziek en slapstick wisselen

Lieshout heeft voor het Orkest

elkaar razendsnel af. Dynamisch,

MaxTak een theaterbewerking

humoristisch en ook nog eens spannend als

gemaakt van zijn boek ‘Ik en de

een jongensboek grijpt deze voorstelling je

koningin’. De voorstelling barst uit zijn

vanaf het eerste moment. Voor kinderen

voegen van de energie en zit vol

vanaf zeven jaar.

vrolijke en soms ook droevige liedjes.

Te zien: 11-13/10, Lelystad, Aviodrome;

Het gegeven, de koningin komt op

16-18/10, Utrecht; 19/10, Amersfoort;

bezoek en er moet nog een bloemen-

26/10, Tiel; 2/11, Groningen; 9/11,

meisje geregeld worden, levert dan

Rotterdam; 16/11, Arnhem; 30/11,

ook veel momenten van ontroering.

Utrecht; 14/12, Zutphen

Een bloemenkind word je immers niet

www.het-filiaal.nl

zomaar, daar komt wel het een en ander bij kijken. Maar als het dan ten slotte
lukt, kan er ook niets meer fout gaan, toch? Het is een groot, verfijnd muzikaal
feest, waarin je kind - vanaf zes jaar - zich eindeloos kan wentelen.

De sneeuwkoningin

Te zien: 1/11, Den Haag; 30/11, Arnhem; 14/12, Zaandam; 28/12,

Er waren eens... een meisje dat erg van bloemen houdt, een bangige buurjon-

Amsterdam; 25/1, Leiden; 7/2, Almere - www.maxtak.nl

gen die graag met haar speelt en een oma die niets liever doet dan voorlezen
en taarten bakken. Oma leest voor uit De Sneeuwkoningin...

Het geheime boek van Merlijn
In de herfstvakantie kun je een magisch avontuur vol tovenarij en fantasie bele-
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Iedereen kent het verhaal van Kaj en Gerda toch wel, het beroemde sprookje
van Hans Andersen. Ditmaal wordt het verhaal bijzonder mooi en kunstzinnig
vertolkt door het poppentheater Koekla. Poppenspeelster Christina Boeklova,

afkomstig uit de Odessa, laat alle poppen maken in haar vaderland, evenals het

Samen bouwen aan
goed onderwijs

decor en de rekwisieten. Hierdoor ontstaat onmiddellijk een authentieke
Russische uitstraling en een uitgesproken sprookjessfeer. Je kunt de voorstelling zelfs op school laten komen en er is ook lesmateriaal bij te verkrijgen.
Dat zou helemaal speciaal zijn! Voor kinderen vanaf vijf jaar.
Te zien: 13 en 14/10, Enschede; 18/10, Den Haag; 22 en 23/10, Amstelveen
www.koekla.nl

Kassandra
Even een opfrisser: Troje is verwoest, de ouders van Kassandra
zijn vermoord, zijzelf is gevangengenomen. En eigenlijk heeft zij het
allemaal van tevoren al zien aankomen. De god Apollo had haar
immers de gave van helderziendheid gegeven. Tegelijkertijd zorgde
hij ervoor dat niemand haar voor-

Voor interim management
organisatieadvies
communicatietrainingen
en drijfverenonderzoek

spellingen zou geloven, waardoor
haar vader, koning Priamos, haar
waarschuwing voor het paard van
Troje in de wind sloeg. De rest is bekend! Huis aan de Amstel staat garant voor
een indrukwekkende voorstelling om samen met je ‘bovenbouwer’ naar uit te
kijken. Voor jongeren vanaf 16 jaar.
Te zien: 4-15/11, Amsterdam - www.huisaandeamstel.nl

De Kartonbewoners
De taal van de dans zegt in deze abstract vormgegeven voorstelling meer dan
woorden ooit zouden kunnen doen. Dozen op pootjes en een gordijngrot als
decor; voor je het weet zit je middenin een wereld die de alledaagsheid veruit
overstijgt en eindeloos tot de verbeelding spreekt. Als de duistere grot zijn
geheimen prijsgeeft en de vreedzame natuurwezens de rijkdom van die grot
leren kennen, bouwen de vier dansers in rap tempo een wereld van karton.
Al snel is het einde zoek...Het mysterie van de dans houdt onherroepelijk de
betovering vast totdat het doek valt. Speels en volwassen tegelijk, dat kan!
Voor jong en oud.
Te zien: 8-9/10, Breda; 17-21/11, Den Haag; 1-4/12, Bergen op Zoom;
31/01, Maastricht; 9 en 16-17/2, Zoetermeer - www.destilte.nl

Coclersstraat 24, 6221 XE Maastricht tel.: 06 52003975
info@passenier.com - www.passenier.com

Lezen

hemel gaan. Die hemel blijkt een stuk dichterbij
daar hoog in de bergen... Wat een juweel van een
film, met ook een fijn boekje erbij.
Auteur: J. van Hemeledonck & J. Verlinde

Door Margreet Tjalsma

Uitgeverij Lumiere ISBN-13 978-90-90233-3-1

Fluisteringen van licht 2008-2009

De laatste elf

Alleen op zee

De schrijfster heeft een uniek cahier gemaakt

Aanvankelijk dacht

Morpurgo schrijft

waarmee je aan het werk kunt tijdens de

ik bij het lezen van

toch zo heerlijk soe-

adventstijd. Het is gericht op het naar binnen gaan

dit boek; hmm, die

pel en invoelbaar. Dit

in deze verstilde periode; een innerlijke pelgrims-

tovenarij die altijd

keer gaat het verhaal

tocht. Meditatie en creatief schrijven staan centraal

net weer de situatie

over de 65-jarige

in het boek. Dagelijks schrijf je een pagina tekst en

redt. Maar opeens,

Arthur Hobhouse.

die vul je aan met een

ware magie, ben ik

Deels verteld door

korte luisteroefening.

gegrepen. De elf

hemzelf, terugblik-

Op deze manier geef

ontroert me, ik

kend op zijn uitzonderlijke jeugd. Op tienjarige leef-

je de stille tijd vorm en

begin het zelfs spannend en grappig te vinden.

tijd is hij als weeskind vanuit Engeland op de boot

ontdek je steeds meer

Het verhaal gaat over de elf Yorsh die als enige

gezet naar Australië. De oude man becommentari-

over de schat in jezelf.

overblijft na een fikse overstroming. Yorsh ontmoet

eert zijn eigen leven, filosofeert erover en deelt zijn

Het werkboek staat

twee mensen met wie hij op pad gaat en die hij

angsten en verlangens met de lezer. Het tweede

vol met bezielende uit-

eigenlijk gaat beschouwen als zijn ouders.

deel is geschreven vanuit het gezichtspunt van zijn

spraken, gebeden en

Zo beginnen er heel wat avonturen, inclusief tover-

dochter Allie. Voor haar heeft Arthur een boot

een vingerlabyrint. Ook is er aandacht voor de dro-

kunsten, slechteriken, draken en trollen. Daarnaast

gebouwd, om samen op zoek te gaan naar zijn

men tijdens de twaalf heilige nachten. En aan dit

is er het verhaal van Robi, de echte dochter van de

zuster. Allie gaat echter alleen deze droom van haar

alles kun jij je eigen bespiegelingen toevoegen. Op

man en de vrouw. Op zich een triest gedeelte in het

vader vervullen en schrijft een logboek tijdens haar

die manier krijg je een zeer waardevol, persoonlijk

boek. Gelukkig zorgt Yorsh voor de nodige warmte

reis. Met de meevliegende albatros in een uiterst

document.

en eerlijkheid. Voor wie van magische elementen

belangrijke, aandoenlijke rol, evenals het gedicht

Auteur: C. de Vries - Uitgeverij A3 boeken €19,95

houdt, is het al met al een onweerstaanbaar boek.

van Coleridge over dit dier. Voor jongeren is het

Auteur: S. De Mari - Uitgeverij Van Gennep €19,90 (12+)

zeker een heftig levensverhaal. Over wat mensen

Geheimen uit de kloostertuin

elkaar zoal aandoen, wat vriendschap is en hoe je

Ik heb dit boek in volle verwondering van voor naar

Geen plek in huis voor een muis

je dromen kunt vervullen.

achteren doorgebladerd. Wat een ongekende

In dit lieflijk geïl-

Auteur: M. Morpurgo - Uitgeverij Clavis €14,95 (15+)

schoonheid op iedere pagina. De beleving en symboliek van planten en bomen staan centraal. Ieder

lustreerde verhaal
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woont het jongetje

Delicatessen uit een kleine wereld

hoofdstuk is eigenlijk een wandeling langs alle

Christiaan samen

Erminio en Attilia, al 55 jaar getrouwd, wonen in

natuurgeheimen, waarbij broeder Pacificus allerlei

met zijn altijd-

een gehucht in Italië. In een sfeervol gemaakte

details vertelt over de fascinerende kloostertuin

bezige moeder en

documentaire wordt getoond hoe harmonieus zij

waar hij iedere

Snuffel de muis in

leven op het ritme van de seizoenen. Hun dagen

dag in wandelt

een groot huis. De

vullen zich met het plukken van kruiden, water

en werkt.

moeder heeft het

halen, aardappelen pellen, boontjes schoonmaken,

Aanleg, vorm en

zo vreselijk druk

kippetjes voeren en de poes strelen. In alle rust

de keuze van

met lijstjes maken, dat ze helemaal niet in de gaten

wordt het eten bereid, gedeeld met de kleinkinde-

bomen en plan-

heeft wat er allemaal om haar heen gebeurt. Zo

ren en zichtbaar genoten van de traditionele berg-

ten blijken het

merkt ze ook niet dat Christiaan iedereen uitnodigt

keuken. Tafelmanieren komen er niet aan te pas,

geloof van de

ook in het huis te komen wonen. Mevrouw Kreukel,

maar respect voor het

kloostergemeenschap te weerspiegelen. De liturgie-

Maestro Bambonium, het hele Tie-ta-topcircus;

eten is er des te meer!

border heeft kleuren die staan voor bepaalde tijden

allen krijgen ze een eigen kamer. Totdat het op een

Schitterend is het om te

in het jaar. De zonnebloemen en zonnehoed verwij-

dag toch iets te veel wordt, er is zelfs geen plaats

zien hoe zij met

zen uiteraard naar broeder Franciscus. De tuin is

meer voor Snuffel. Dan gaat er ook bij zijn roerige

Allerheiligen de kastan-

een oase van rust, je voelt je een met de natuur om

moeder een lampje branden. Vanaf dat moment

jes poffen. De blauwe

je heen. Regelmatig worden in de tuin rondleidin-

gaan ze met zijn allen in het huis alleen nog maar

vlammetjes van de

gen gegeven. Maar natuurlijk kun je ook altijd het

leuke dingen doen. Een groot kijk- en luistergenot.

geflambeerde kastanjes

boek ter hand nemen en even wegdromen.

Auteur: K. Mewburn & F. Blackwood

stellen de gezuiverde

Auteur: T. Brugge - Uitgeverij Ten Have €29,95

Uitgeverij Christofoor €13,50 (4+)

zieltjes voor die naar de
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Voor yogalessen, meditatie,
Ayurvedische Massages en
voedingsadviezen. Wij verkopen alle soorten Yogi thee,
alle producten van Weleda,
oorkaarsen, Bachbloesems
en leveren met aantrekkelijke
kortingen. Ook leveren wij
Neti-pot (neusspoeling) tegen
allergie, bijholte-ontstekingen
en (chronische) verkoudheid.

Seizoentafels
Webwinkel van Klavertje Vier te Kolham
Zelfmaakpakketten voor seizoentafels - Poppenmaakmaterialen
Wol en vilt - Sprookjeswol en sprookjesvilt - Tricot, flanel en nicky velours
Boeken en patronen - Kralen, kristallen en meer

Ruim assortiment tegen scherpe prijzen.

Kijk op de website:

www.ganesha–almere.nl
tel. 06 53 744 367
info@ganesha-almere.nl

loopbaanadvies
en coaching
Stroom begeleidt mensen met
loopbaanvragen op zoek naar
nieuw elan, een nieuwe koers
of ander werk. Benieuwd?
Tel. 06 42755934
of www.stroom-coaching.nl.

Hoofdweg 77, 9615 AB Kolham 0598- 399 570

www.seizoentafels.nl www.klavertje-vier.org
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loopbaanadvies en coaching

dompelkaarsen, sfeerlichtjes,
kerstboomkaarsjes,
geschenken, materiaal om zelf
kaarsen te maken, Stockmar
versierwas, gelukdoosjes etc.
dipam kaarsen van zuivere
bijenwas per stuk of voordeliger per doos.
www.bijenwaskaars.nl
info@bijenwaskaars.nl
0297-527027

Marktplein

Heb je een vakantiehuisje te verhuren, geef je workshops of therapie,
ben je zoek naar een kinderlier, een wandelmaatje of wil je reclame
maken voor je (kleine) bedrijf? Met de regeladvertenties in de
Seizoener bereik je zo’n 5000 vrijeschool-gezinnen die geïnteresseerd
zijn in wat jij te bieden of te vragen hebt!

Coaching

Woonruimte

Individuele LOOPBAANBEGELEIDING
Tijd voor een volgende stap in je loopbaan maar
je weet niet goed welke kant op? Op zoek naar
vernieuwing en inspiratie in je werk... of een
baan die beter bij je past? Stroom loopbaanadvies en coaching begeleidt mensen met
loopbaanvragen op zoek naar nieuw elan, een
nieuwe koers of ander werk.
www.stroom-coaching.nl.

Te koop gevraagd: RECREATIEWONING
Schrijfster uit Amsterdam zoekt een rustig gelegen, sfeervol en redelijk onderhouden vakantiehuisje (tot ± € 20.000,-) in een groene omgeving. Liefst in Gelderland, Overijssel of rond de
Utrechtse Heuvelrug (andere plekjes ook welkom). Moet wel het hele jaar toegankelijk zijn!
maritgen@orange.nl

Cursus en Opleiding
DOPPIO STEMTRAINING EN PRESENTATIE
Op ontspannen en duidelijke manier praten en
ingaan op je toehoorders.
Doppio: 06 55178938, doppio-stem@tiscali.nl
PRIVÉ MUZIEKLESSEN in Tiel
Hildegard en Chris Meijerink geven les in: Zang,
Piano, Basgitaar.muzieklessen@foolishheart.nl
www.foolishheart.nl 0344 633779
Zin in een workshop MOZAIEK?!!
Kom naar Studio Mozaïek en maak iets moois...
Ilse Bielok 0344 683682
ilsebielok@12move.nl - www.studiomozaiek.nl

Diversen
CD-AANBIEDING voor de feesttijd
Geldig t/m Driekoningen 2009: “FACETTEN” met
piano muziek gecomponeerd door ANNELIES
RHEBERGEN. Met o.a. de Jaarcyclus “Een ander
besef van Tijd”. Voor elk jaarfeest passende
muziek! Nu van € 21,- voor € 15,-, inclusief
verzendkosten. Info en bestelling: 0575 529226 /
06 13531320. Fragmenten van de muziek zijn te
beluisteren op www.antrovista.nl

Regeladvertenties
• Minimum afname 150 lettertekens: € 30,(letters, leestekens en spaties)
• daarna per 50 lettertekens erbij: € 10,• inclusief 19% BTW
• met toezenden factuur: € 5,- extra
• met toezenden bewijsexemplaar: € 7,- extra
• Opgave via: www.seizoener.nl of email:
regeladvertentie@seizoener.nl.
• Alleen bij vooruitbetaling worden regel advertenties
geplaatst.
De volgende uitgave, winter 2008 verschijnt rond
12 december 2008. Regeladvertentie + betaling
inzenden uiterlijk voor 1 december 2008!

62

SEIZOENER

Verschijning

4 keer per schooljaar
Administratie

Lijsterstraat 5
4005 EE Tiel
T 0344 611147
E info@seizoener.nl
w www.seizoener.nl
Uitgever

Fabrica Media - Tiel
Hoofredacteur

Calista van Amerongen
Redactie

Calista van Amerongen,
Diana Rozendaal, Margreet
Tjalsma en Ton Werinussa
Vaste medewerkers

Karin Boodt, Yvonne van Holsteijn,
Jurianne Matter, Maritgen Matter,
Jet Nijhuis, Marielle Schuurman,
Bob Titaleij en Esther de Winter
Vormgeving, lay-out & prepress

Ton Werinussa
Cover

Maritgen Matter
Aan dit nummer hebben meegewerkt

Zwanger?? Vraag NU de ABC-Babydoos aan.
Dè ALTERNATIEVE BABYDOOS gevuld met Puur
Natuurlijke producten & info voor moeder & baby.
Voor € 7,50 ontvangt u de ABC-babydoos t.w.v
€ 55,- met oa wol/zijde mutsje, Weleda.
www.ABC-Babydoos.nl

Verzorging
Houd je niet van permanent en onnatuurlijk
geblondeerd haar? Wil je graag haarverzorging
met natuurlijke producten? Bel dan met
PUURHAAR. Jouw biologische kapper in Tiel e.o.
06 23101937.

Colofon

Marlies Adang, Marieke Kreuger,
Geri Kroeze, Ria Leliveld,
Nico van der Wel en Tijmen de Vries
Druk

Meerpaal - Grafimedia, Tiel
Advertenties

Weet u wát u wilt vertellen, maar niet hoe?
SCHRIJFKUNST verzorgt uw brieven, toespraken, persberichten, brochures etc.
Mail schrijfkunst@kpnplanet.nl

Margreet Tjalsma
E advertentie@seizoener.nl
T 06 25536965
© 2008 Seizoener, Tiel.
Geen overname zonder voorafgaande

Een mooi, passend GEBOORTEKADO? Ga naar:
www.derondeaarde.nl voor een geboortemandala met naam en geboortedatum in de mandala
verwerkt.
PINTO DE KINDERTROUBADOUR zingt en vertelt
feeërieke liedjes en vrolijke verhalen. Een waar
festijn voor groot en klein! 0344 651980 of
0622 736351. www.kindertroubadour.nl
CD Kooruitvoering Rudolf Steiner College
Rotterdam in De Doelen te bestellen voor € 9,(incl. verzendkosten)! Stuur een e-mail naar
d.rozendaal@rudolfsteinercollege.nl met daarin
uw naam en adresgegevens. Op de cd staan liederen uit het volksrepertoire en werken van
Vivaldi, Mozart, Buxtehude en Ramirez gezongen
door leerlingen.

schriftelijke toestemming van de uitgever.

