
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 10 + wo 16 mrt  Oudergesprekken 
Di 15 mrt   Ouderavond klas 6 
Do 17 mrt   Kangoeroewedstrijd / Ouderavond klas 5/6 
Di 22 mrt   MR-vergadering (19.30 uur) 
Do 24 mrt   Ouderavond klas 3 
Vrij 25 mrt    Geen studiedag (verschoven naar ma 9 mei), gewone schooldag 
Ma 28 mrt   Klassenouderoverleg 
Di 5 april   Ouderavond klas 1 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Ouderavond kleuterklassen 
Vanwege de coronamaatregelen ging de thema-ouderavond voor kleuterouders in januari niet door. We 
hebben nu een nieuwe datum gepland: donderdag 21 april 2022. 
 
Het belooft een inspirerende avond te worden. We hebben Jacques Meulman uitgenodigd, die een 
voordracht geeft over opvoeding thuis en op school:  
Hoe leggen we de basis in de opvoeding van jonge kinderen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot 
verantwoordelijke en evenwichtige volwassenen? Vragen die daarbij aan bod komen zijn:  

• Hoe gaan we om met de frustraties die onze kleuters tegenkomen? 
• Wanneer begrenzen we ons kind en wanneer laten we het kind onderzoeken en ervaren? 

Jacques Meulman is psycholoog en studeerde antroposofische psychodiagnostiek en gespreks- en 
psychotherapie. Ook werkte hij als leerkracht aan de Vrije School. Momenteel is hij een veelgevraagd 
inspirator op het gebied van onderwijs en opvoeding. Wij als kleuterjuffen en kleutermeester kijken uit 
naar deze avond en hopen dat veel kleuterouders aanwezig zullen zijn! 
Dus zet de datum van 21 april alvast in je agenda. Alle kleuterouders zijn welkom in de zaal van de 
Zonnewende. De voordracht begint om 20.00 uur. 
 
Namens de kleuterbouw: Enny Post, kleuterjuf  
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Lentemarkt zaterdag 21 mei 

In de jaarkalender staat op zaterdag 23 april de lentemarkt gepland.  Dit is echter de eerste dag van de 

meivakantie.  Daarom hebben we de lentemarkt verschoven naar zaterdag 21 mei. Wilt u deze datum 

alvast reserveren in de agenda?  

 

De Lentemarktcommissie 

 

 

Voorjaar in kleuterklas juffie Monique  

Deze week zijn we in het ochtendspel begonnen over het vroege voorjaar. De bolletjes komen uit de 

grond. Dat kan je goed zien op het kleuterplein, want het staat er vol met gele trompetnarcissen. Je ziet 

er ook de hyacint en de blauwdruifjes.  

 

De dinsdag is tekendag. En de kleuters hebben bij meester Timo een mooie tekening gemaakt over de 

bolletjes die uit de grond komen, met bijenwaskrijtjes. De woensdag is een schilderdag. Dat is altijd heel 

gezellig. In mijn klas schilderen we steeds met vier kleuters tegelijk. Als iemand klaar is dan mag de 

volgende komen schilderen. En alle kleuters doen dat heel graag. Gisteren hebben we over die tekening 

heen geschilderd met blauw en geel. Het resultaat is prachtig. 

 

Tetteretet, tetteretet, 

Open wijd uw ogen, 

Ik kom nu echt naar boven. 

Tetteretet, tetteretet, 

Mijn knop is nu nog groen en klein, 

Maar m`n jurkje mag er heus wel zijn. 

Tetteretet, tetteretet, 

Weet je wie dat is?..... 

Jazeker, jazeker de Gele trompetnarcis! 

 

Monique Paas, kleuterjuf  
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Werkstukken over de Romeinen 
De kinderen van klas 5/6 hebben de afgelopen weken allemaal hard gewerkt aan een werkstuk over de 
Romeinen. In elk werkstuk kwam weer een ander onderwerp rond het Romeinse Rijk aan bod. Zo waren 
er werkstukken over architectuur, kunst, eten & drinken, gladiatoren, de Latijnse taal en wagenrennen. 
Ook kwam het einde van het Romeinse Rijk aan bod en waren er werkstukken over keizer Nero en Julius 
Caesar. Het was mooi om te zien hoe de kinderen steeds weer hun eigen accenten legden en invullingen 
gaven aan hun zelfgekozen onderwerp. En hoe ze er vol enthousiasme aan werkten, zelfs in de 
voorjaarsvakantie… 
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5/6 
 

 
  
Euritmie deel 2: innerlijke bewegelijkheid 
In het vorige stukje over euritmie op school heb ik het beeld gebruikt van de ruiter op zijn paard, waarbij 
de ruiter staat voor het cognitieve deel van het kind dat informatie opneemt en het paard voor de 
energie waarmee het kind de wereld tegemoet treedt. Euritmie op school heb ik beschreven als een 
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leersituatie waarbij die twee goed samen moeten werken: levendige, energieke paarden met ruiters die 
de teugels goed in handen hebben. Toen ik dat beeld laatst op een ouderavond noemde vroeg een van 
de ouders of kinderen dat niet ook oefenen als ze judoles volgen. 
 
Daar zit zeker een sterke overeenkomst! Ook bij judo gaat het om energie, om bewegings-kracht, die 
beheerst en met bewustzijn ingezet moet worden. Van circuslessen, die op enkele Vrije Scholen, 
waaronder de Berkel, worden gegeven kan je dat ook zeggen. Alleen ligt daar de nadruk meer op het 
ontwikkelen van evenwicht en balans. Zowel judo als circus werken vanuit het doen, vanuit de activiteit 
van het paard, maar de vaardigheden die dat voor de ruiter op kan leveren zijn verschillend. Als euritmie 
ook vanuit het doen werkt, wat wordt er dan bij deze activiteit bij de kinderen aangesproken? Er wordt 
bewogen op muziek (snel en langzaam, hard en zacht, met de melodie stijgend of juist dalend), op tekst 
(er worden verhalen en gedichten uitgebeeld) en er wordt in groepsvormen bewogen (waarbij de 
kinderen goed met elkaar samen moeten werken om het tot een mooi geheel te laten worden). Dat 
vraagt van het kind om zich open te stellen voor iets dat als het ware 'groter' is dan hij of zij zelf. Als het 
ritme van het muziekstuk waar het kind op beweegt versnelt, kan het natuurlijk langzamer gaan 
bewegen. Maar dan doet het geen recht aan dat muziekstuk. Zijn 'paard' moet zich dus voegen naar 
wat ik nu maar even 'de wetmatigheid van iets dat boven hem staat' noem. Dat klinkt misschien wat 
verheven, maar dat is het niet. Als een kind zijn evenwichtsgevoel traint met een éénwieler moet hij zijn 
inspanning ook ondergeschikt maken aan dat wat nodig is voor het vinden en behouden van een goed 
evenwicht. Die inspanning levert uiteindelijk een bepaald resultaat op. Bij de euritmie is dat innerlijke 
bewegelijkheid: het bewegen op muziek, het expressie geven aan teksten en het bewegen in 
groepsvormen vraagt namelijk om een flinke inzet van de bewegingswil en van het invoelend vermogen 
van het kind (ook een kwaliteit van het paard overigens). 
 
Is die nadruk op doen, op inspanning niet wat overdreven? Nee, dat is het niet, zolang het tenminste 
speels en aan de leeftijd aangepast wordt aangeboden. Onze wil, ons paard, is de energie van waaruit 
we leven. Dat geldt voor ons als volwassene, maar ook voor het kleine kind. Het is datgene wat in 
overgrote mate bepaalt of we al dan niet een gelukkig en succesvol leven kunnen leiden. Onze wil kan 
deuren openen, het kan ook deuren sluiten. Als een kind vaak zegt dat het ergens geen zin in heeft of 
dat het iets te moeilijk vindt duidt dat meestal op een haperende wil. Vaak is er dan ook sprake van 
verveling en van stroefheid in de omgang.  
 
Voor Rudolf Steiner was het duidelijk dat juist deze laag van het zielenleven van het kind bepalend is 
voor zijn levensgeluk. Want ons paard is onze levensbron! Alleen gaat dat meestal niet vanzelf, het 
paard behoeft doorgaans training en opvoeding (op een speelse en aan de leeftijd aangepaste manier), 
zodat het dienstbaar wordt aan de algehele ontplooiing van het kind.  
 

Bij de euritmielessen wordt 'innerlijke bewegelijkheid' geoefend en aangesproken, 
iets dat niet alleen voor de ontwikkeling op school, maar ook voor de algehele 
ontplooiing van het kind van betekenis is.  

 

 

Johannes Treuren, vakleerkracht euritmie 
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Zutphen zingt voor vrede Dona Nobis Pacem 

Op initiatief van Muzehof en Zutphen Zingt Werelds Koor wordt er zaterdag 12 maart om 5 uur massaal 

een vredeslied gezongen in de Zutphense binnenstad. Iedereen is welkom om aan te sluiten! 

 

Geïnspireerd door een vredesbijeenkomst in Berlijn waar vele mensen samen zongen voor vrede in 

Europa willen we ook in Zutphen verbinding en solidariteit tonen met de Oekraïense bevolking. 

Iedereen die wil zingen of een instrument bespelen kan meedoen met het lied Dona Nobis Pacem. 

(‘Geef ons vrede’). Onder leiding van drie dirigenten wordt het als canon gezongen. De tekst en muziek 

staan hier. 

 

Gemeente Zutphen verleent alle medewerking om het mogelijk te maken. Via een gift aan Giro555 kan 

iedereen die dat wil praktische hulp mogelijk  maken. 

 

 Zaterdag 12 maart 17:00-17:30 uur 

 Rond de Wijnhuistoren, Groenmarkt 40 - 7201 HZ Zutphen 

 

Zing en speel mee met het vredeslied 'Dona Nobis Pacem'. Hier is de bladmuziek en oefenmuziekje. 

 
 
Bij Uil thuis 
Een muzikale kindervoorstelling voor jonge kinderen en hun ouders. Uil heeft een fijn huisje in het bos 
en gaat op een nacht wandelen naar zee. Maar dan lijkt het wel of de maan hem volgt naar huis … of 
toch niet? Na afloop zingen we liedjes en is er wat 
lekkers.  
 

 Zaterdag 12 maart  

 1e voorstelling om 9.30, 2e voorstelling  
om 11.00.  

 Aanmelden met een berichtje op  
06-42163672 

 Contant mee: 10,- per volwassene,  
5,- per kind, baby’s (0-1) zijn gratis.  

 Locatie: grote zaal in de Proeflokalen, Vispoortplein 16. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
Lezing Jan Terlouw in Zutphen | Culturele kaart Muzehof 

https://www.muzehof.nl/agenda/dona-nobis-pacem
https://www.muzehof.nl/agenda/dona-nobis-pacem
https://giro555.nl/
https://www.muzehof.nl/agenda/dona-nobis-pacem

