
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrij 3 dec  Sinterklaas (alle kinderen ’s middags vrij) 
Woe 22 dec  Paradijsspel (onder schooltijd voor klas 3 t/m 6) 
Do 23 dec  Kerstspel 
Vrij 24 dec  Kerstviering 
Ma 27 dec  Start kerstvakantie 

 

 

We zijn een wonder 
In de samenleving lopen de emoties rondom corona soms hoog op. Meningen en standpunten 
van voor- en tegenstanders van het overheidsbeleid lijken zich te verharden. Ook rond onze 
school zien we dit gebeuren. Bijvoorbeeld als het gaat om de invulling die wij geven aan de 
recente aanscherpingen van het overheidsbeleid. Discussie over tegengestelde standpunten is 
uiteraard van belang. Naar elkaar luisteren en elkaar kritisch bevragen helpt ons verder. 
 
Tegelijkertijd zijn wij als mensen veel méér dan onze mening over welk onderwerp dan ook. We 
zijn allemaal een wonder van leven. Dat jij leeft, dat ik leef… het is een mysterie van grote 
schoonheid. Maar dat vergeten we – of laat ik het bij mezelf houden: dat vergeet ík - soms te 
zien als de meningen en tegenstellingen de boventoon gaan voeren. Dan wordt degene die het 
met mij oneens is niet langer een wonder van het leven, maar inderdaad: iemand die het met 
mij oneens is. Iemand die ik moet overtuigen. En soms zelfs iemand die ik moet bestrijden. 
 
Een ander reduceren tot zijn mening, ervaar ik als een ernstige verarming en verschraling. Elke 
ochtend komen we als leerkrachten in de zaal samen. We zeggen dan met elkaar de ochtend-
spreuk van Rudolf Steiner: 
 

Vanuit de geestelijke wereld 
is dit kind tot u neergedaald. 
Gij hebt zijn raadsels te ontsluieren, 
van dag tot dag, van uur tot uur. 
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Die spreuk geldt natuurlijk niet alleen voor onze omgang met kinderen. Hij geldt voor onze 
omgang met alle mensen. Ook met volwassenen. De spreuk roept ons in mijn ogen op om open 
te blijven staan voor het raadsel, het wonder en het mysterie dat wij allemaal zijn. 
 
Ik las een keer dat het van belang is om te leven zoals een diep meer. Aan het oppervlakte van 
het meer wordt het water bepaald door de omstandigheden. Bij mooi en zonnig weer is het 
water kalm en warm, maar als het stormt verandert het meer in een kolkende watermassa. 
Maar hóe de omstandigheden ook zijn, heel diep beneden bij de bodem van het meer, is het 
water altijd in rust. 
 
Het oppervlakte van het meer is een beeld voor de wereld van alle dag. In die wereld leven we, 
die wereld geven we samen vorm, en die wereld geeft óns vorm. Het is dus van belang om ons 
met die wereld elke dag weer uiteen te zetten. Maar het is net zo belangrijk dat we verbonden 
zijn met de eeuwige rust en stilte diep beneden, diep onder het oppervlak van de wereld om 
ons heen. Het leggen van die verbinding is moeilijk – hondsmoeilijk – en het lukt heel vaak niet. 
Althans: het lukt míj heel vaak niet. Dan word ik meegesleept met alles wat er voor mijn voeten 
komt en door alles wat zich elk moment van de dag aandient. Tóch is het waardevol om steeds 
weer een poging te doen om de diepte van het meer te ervaren. Om me te oefenen in het 
leggen van de verbinding. Dat helpt mijzelf en de wereld verder. 
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5-6 

 
 

Rekenperiode klas 1 
Klas 1 is bezig met een rekenperiode, de tweede van 
het jaar. In de eerste rekenperiode hebben we vooral 
naar de kwaliteit van de getallen gekeken. In de 
huidige periode spélen we vooral met getallen. Na 
‘het getal van de dag’ gaan de kinderen in groepjes 
aan de slag. We doen een rekencircuit, met wekelijks 
zes nieuwe onderdelen. Zo moesten ze vorige week 
kaarten met een getal erop in de goede volgorde 
leggen en vervolgens moesten ze bij de kaart met de 
1 één voorwerp leggen. Bij de 2 twee voorwerpen, 

enzovoort. Vorige week was ook ganzenbord een onderdeel, nu een rekenmemory (met op de 
helft van de kaartjes een som, en op de andere helft de antwoorden). En we maken onder 
meer rekenpuzzels en sommen met dobbelstenen. Heerlijk om zoveel kinderen tegelijk zo 
actief bezig te zien met rekenen! 
 
Saskia Kiekenbelt, leerkracht klas 1 
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Bericht uit de kleuterklas van juffie Rafaëlla en juffie Enny 

Afgelopen maandag vierden we eerste advent in de kleuterklas. Nadat ik de kinderen buiten 

had ontvangen liepen we in een lange rij naar de ingang en hoorden we prachtig gezang. Toen 

we dichterbij kwamen zagen we op het grote plein een koortje van moeders die met een lichtje 

in de hand mooie adventsliedjes zongen. We bleven er even omheen staan om te luisteren. De 

kinderen keken en luisterden aandachtig. Dit was een fijne opmaat voor onze adventsviering 

binnen. De donkere gang was verlicht met lantaarntjes. De klas was helemaal donker op een 

enkel lichtje na. De papa van Olaf tokkelde bij binnenkomst zachtjes op de gitaar.  Zonder te 

praten gingen de kinderen stilletjes op een plekje zitten in de grote kring rondom het 

adventstuintje. Toen kond de verstilde en prachtige adventsviering beginnen.  

 

Engel Plien (klas 6) kwam met een brandende kaars de klas in terwijl de gitaar de melodie van 

het liedje ‘Stil nu’ speelde. De engel zag er engelachtig uit… zó mooi. Ze liep met rustige 

bewegingen de spiraal van dennengroen in. De grote kaars in het midden van het 

adventstuintje werd door haar aangestoken. Eén voor één liepen de kinderen dezelfde weg het 

adventstuintje in. Voor elk kind werd apart het liedje gezongen. 
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Kom (naam) kom, zie je het licht 

Zie je ’t licht in ’t midden daar branden 

Kom maar met de kaars in je handen 

 

Kaarsje brandt, in jouw hand 

Laat het licht in harten ook schijnen 

Dat het duister spoedig verdwijnen 

 

Wat een aandacht en wat een beleving hadden de kinderen hierbij. 

Sommige kinderen liepen stapje voor stapje, anderen liepen met 

vlugge voetjes met een kaarsje in hun hand naar de engel toe. De 

engel keek liefdevol en behulpzaam naar de kinderen die bijna 

allemaal zelf hun kaarsje aanstaken. Elk kind zocht een plaatsje tussen 

het groen om het kaarsje neer te zetten. Het adventstuintje werd 

steeds lichter door al die brandende kaarsjes. 

 

Toen alle kaarsjes brandden verliet de engel het adventstuintje en 

ontstak ze het eerste lichtje van de adventskrans. 

 

Tot slot vertelde ik de kinderen het verhaal van Maria, die het 

kerstkindje naar de aarde wil brengen omdat het op aarde zo 

donker en koud is geworden. Het kerstkind zal weer warmte en 

licht brengen bij de mensen in hun harten en om hen heen… 

 

Op dinsdag waren we 

weer volop bezig met 

de voorbereidingen 

van het Sinterklaas-

feest. Alle kinderen 

mochten hun slofje 

zetten. We zongen alle liedjes die we kennen. En 

natuurlijk kwam de Sint die nacht naar school om 

wat lekkers in elk slofje te doen! 

 
Enny Post-van Rijswijk, kleuterjuf 
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Jas verdwenen… 
Op woensdag is de jas van Max uit klas 1 spoorloos verdwenen. De jas is (helder)blauw van 
buiten en fel geel van binnen. De maat is waarschijnlijk 122-128. Is je kind per ongeluk met de 
verkeerde jas thuisgekomen? Dan hopen we dat die jas snel weer terug naar school komt. 
Alvast bedankt. 
 
Max uit klas 1 
 
 
Oproep  
Monique Ketelaar verzorgt al jarenlang het schminken op school samen met een groepje 
ouders. De kerstspelen komen er weer aan (al is het in deze tijden onder voorbehoud). Zijn er 
ouders die het leuk vinden om daarbij te helpen? Hulp is altijd welkom. Ervaring is niet nodig. 
Monique helpt je wel met tips en aanwijzingen. Aanmelden of meer informatie via 06-49308813 
(telefoonnummer Monique Ketelaar). 
 


