
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 21 feb  Ouderavond klas 4 
Do 24 feb  Toneeluitvoering klas 1 
Ma 28 feb  Start voorjaarsvakantie 
 
 
Studiedagen verschuiven door studiereis naar Dornach 
Als leerkrachten en medewerkers van de Zonnewende maken we begin mei een vierdaagse 
studiereis naar het Goetheanum in Dornach. Daardoor is de school op maandag 9 en dinsdag 10 
mei gesloten. De eerder geplande studiedagen van 25 maart en 18 mei komen daardoor te 
vervallen. Op die dagen hebben de kinderen gewoon les. De studiereis valt door deze planning 
deels in de meivakantie. We maken de studiereis naar aanleiding van het vertrek van Ceciel 
Wolfkamp, die eind van het schooljaar met pensioen gaat.  

 
Het Goetheanum is het internationale centrum voor 
de antroposofie in Zwitserse Dornach bij Basel. Het 
centrum voor conferenties, tentoonstellingen, 
ontmoetingen en theater werd ontworpen door 
Rudolf Steiner en in 1928 geopend. Het gebouw is 
een toonaangevend voorbeeld van de organische 
architectuur zoals die rond 1900 op kwam. Die 
architectonische stroming zocht een antwoord op de 
strakke industrialisatie van de laatste fase van de 19e 
eeuw. Het leidde tot gebouwen waarvan de 
vormgeving voortkwam uit de functie, en niet uit de 
meer rationele principes van de industrialisatie. Ook 
een architect als Antoni Gaudí werkte op basis van de 
uitgangspunten van de organische architectuur.  
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Belangrijk element van het Goetheanum zijn de 
gebrandschilderde vensters. Ze geven in beelden de 
bewustzijnsontwikkeling van de mens en de mensheid 
weer. Een van de ramen, het zogenaamde ‘blauwe 
venster’, gaf Rudolf Steiner een spreuk mee:  
 
En hij ziet 
De wereld schenkt hem het vermogen om te zien 
En hij wordt ziende. 
 
Die woorden geven weer dat de mens ziende wordt 
geboren, maar dat dat ‘zien’ in aanleg nog oppervlakkig 
is. Tijdens zijn opgroeien en zijn leven op aarde, kan de 
mens echter zijn vermogen ontwikkelen om dieper en 
verder te kijken. Zodat hij langzamerhand ‘voorbij of 

achter de buitenkant van de dingen’ kan waarnemen. Het is in de ogen van Steiner de opdracht 
van ieder mens om in zichzelf dat vermogen te ontwikkelen. En specifiek voor opvoeders en 
onderwijzers is er de taak om kinderen te ondersteunen bij het begin van die 
bewustzijnsontwikkeling.  
 
We kijken uit naar een mooie studiereis die inspiratie zal geven voor ons werk en onszelf. En die 
ons als team verder kan versterken. 
    
Team Vrije School De Zonnewende 
 
 
Ouderavond kleuters verplaatst 
In het vorige weekbericht stond in de agenda dat de ouderavond van de kleuters plaatsvindt 
op 22 februari. Deze datum is onjuist. Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt er op een 
nog nader te bepalen datum alsnog een ouderavond georganiseerd.  
 
 
Winterpret in de kleuterklas 
Op de dinsdag ben ik de kleutermeester in de klas van juf Monique. Hoewel er buiten nog geen 
sneeuw ligt en geen ijs op de sloten, wordt er in de klas tijdens het ochtendspel over de winter 
al volop geschaatst. Op de grote ronde mat in het midden van de kring kun je de kinderen met 
sierlijke bewegingen zien schaatsen: netjes het ene been voor het andere been en een arm 
beweegt prachtig mee, net als bij professionals! Er wordt vrolijk gelachen als Marieke en haar 
vriendje kleine Jan tijdens het spel op hun billen vallen. Als Marieke en kleine Jan vervolgens 
een sneeuwpop gaan maken ‘staan’ de kinderen in de kring te popelen om die sneeuwpop te 
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mogen zijn. Met een witte doek om, een zwarte hoed op, een blauwe das om en een bezem in 
de hand veranderen ze daarin. Ook krijgen ze nog een denkbeeldige wortel als neus en zwarte 
knopen  op hun witte jas. Het is weer volop genieten en natuurlijk niet alleen voor de kinderen! 
Dan ben je extra blij om kleutermeester te mogen zijn. En dan te weten dat ze in de hogere 
klassen misschien wel met de BOOM-toets bezig zijn! 
 
Timo Salman, kleutermeester 
 
 
Natuurkunde klas 6 
In klas 6 wordt in de natuurkundeperiode een eerste stap 
gezet om het causale denken (oorzaak/gevolg) te 
ontwikkelen. We behandelen de thema’s geluid, licht en 
warmte en gaan met kleine proefjes en experimenten op 
onderzoek. De proefjes roepen verwondering op. 
 
We beginnen met geluid en luisteren naar de klanken van 
verschillende voorwerpen. Alles heeft een stem. Daarna 
ontdekken we dat stemvorken luider klinken als ze op een 
kastje staan. Wonderlijk toch? Zo ontdekken we het 
principe van de klankkast en zien we hoe dit wordt 
toegepast in de bouw van muziekinstrumenten. 
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In de tweede week kwam licht aan de orde. Wat is 
het spannend om in een geheel verduisterde klas te 
zitten! En wat voor verschillen kunnen we 
waarnemen als we verf in een aquarium mengen of 
als we dezelfde kleuren met toneellichten 
mengen…?  
 
De kinderen schrijven een verslag. Daarbij gaan we 
wetenschappelijk te werk! We beschrijven eerst de 
benodigdheden, dan de werkwijze, daarna onze 
waarnemingen en tot slot een voorzichtige 
conclusie… Daar zit hem dat kleine stukje causale 
denken. Een mooie oefening voor een zesdeklasser, 
die snel zijn oordeel klaar heeft.  
 
En dan vooral ook veel zelf knutselen. We maken in de klas een 
eigen telefoon met twee conservenblikjes, een camera obscura 
van een schoenendoos en een thermometer van een petfles. 
Thuis knutselen de kinderen een eigen muziekinstrument. Zo 
wordt natuurkunde spannend. En een ervaring waar in de 
bovenbouw op teruggekeken kan worden als al deze thema’s 
weer op een heel andere manier worden aangevlogen. 
 
Christiaan Hartman, leerkracht klas 6 
 
 
Naar BSO Bolderburen op woensdagmiddag 
Sinds de herfstvakantie bieden wij ook op woensdagmiddag opvang aan. Het is een klein knus 

groepje met vooral jonge kinderen. In huiselijke sfeer eten we samen, wordt er getekend en 

geknutseld en zijn we veel buiten. Er zijn op deze middag nog plaatsen vrij.  

Heb je dus interesse voor BSO op woensdagmiddag, neem dan gerust contact met ons op via 

anne-marie@bso-bolderburen.nl.  

Meer informatie over onze BSO vind je op onze website www.bso-bolderburen.nl  

 

Bijlagen:  
• Zing mee met Bach (Nationaal Jongenskoor) ’22 

• AvO Verdiepingsavonden 
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