
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di 5 april   Ouderavond klas 1 
Wo 6 april   Schoolvoetbal (6e klassers) vanaf 13.00 uur 

Vrij 8 april  Toneeluitvoering klas 5/Palmpasen 
Wo 13 april  Schoolvoetbal (5e klassers en finale 6e en 5e klassers) vanaf 13.00 uur 
Do 14 april  Ouderavond klas 5/Paasviering 
Vrij 15 april  Goede Vrijdag, kinderen vrij 
Ma 18 apr   Paasmaandag, kinderen vrij  
Do 21 april  Ouderavond kleuterouders 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
Palmpasenstokken versieren in de kleuterklas 

Deze week is er begonnen met het versieren van de Palmpasenstokken. Er wordt druk geknipt 

en geplakt door de kinderen. In het ochtendspel doen de konijnen een vrolijk lentedansje. We 

zingen weer de bekende Palmpasen liedjes. Favoriet is het liedje over de haan die in de ochtend 

kraait op zijn stok.  Monique Paas en Hadewyn Post, kleuterjuffen 
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Palmpasen 

De komende dagen verandert ons landje waarschijnlijk in een witte wereld die je je met Kerst 
zou wensen, en volgende week wordt het aan de koude kant, maar toch gaan we ons weer 
richten op de lente, waar we al zo heerlijk van hebben kunnen proeven vorige week, want dan 
gaan we bezig met de voorbereidingen voor het Palmpasenfeest.  
Alle kinderen van klas en 2 worden maandag op school verwacht met  
-een (kale) Palmpasenstok in de vorm van een kruis (graag van levend hout),  
-een pot met aarde waar het kruis in kan staan,  
-een zakje met gedroogd fruit om de Palmpasenstok mee te versieren. 
Willen jullie overal de naam van je kind op zetten? 
En zijn er nog ouders die buxustakken over hebben? We kunnen ze goed gebruiken! 
Buxustakken kunnen ingeleverd worden bij de klassenleerkracht. 
 
Alle onderdelen van de Palmpasenstok hebben een symbolische betekenis: 
Het kruis staat symbool voor het kruis waaraan Jezus stierf; 
De buxustakken staan symbool voor de intocht in Jeruzalem op Palmzondag. Van oorsprong 
waren het palmtakken, maar daar is in Nederland een beetje lastig aan te komen... 
Het haantje van brood staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij 
het laatste avondmaal. De haan staat symbool voor de haan die drie keer kraaide nadat Petrus 
drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende; 
Vaak worden er ook eieren aan de stokken bevestigd, omdat deze symbool staan voor nieuw 
leven. De ervaring is echter dat de meeste eieren sneuvelen, en we hebben ervoor gekozen 
deze achterwege te laten; 
(30) Rozijnen staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.  
 
Op school worden de stokken mooi versierd, met of zonder hulp van de hoogste klassen. 
Vrijdag 8 april, tussen 12.00 en 12.30u gaan klas 1 en 2 in optocht, uit volle borst de 
Palmpasenliedjes zingend, door de wijk. Het zou fijn zijn als ze bij terugkomst op school 
opgewacht worden door ouders die aan het begin van het plein een erehaag maken.  
Juf Rozemarijn en juf Saskia  
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Euritmie deel 4: euritmie en gezondheid  

In deze laatste bijdrage over euritmie wil ik spreken over de relatie van euritmie met 

gezondheid. Vanuit antroposofisch perspectief is gezondheid echt iets anders dan de 

afwezigheid van gezondheidsklachten, zoals een zinvolle therapie echt iets anders is dan een 

therapie die symptomen bestrijdt. Een goede gezondheid kenmerkt zich door een dynamisch 

evenwicht tussen krachten die wanneer ze gaan overheersen ziekmakend kunnen werken. Dat 

betekent dat de therapeutische aanpak zich niet richt op het bestrijden van de symptomen, 

maar op herstel van een verstoorde balans.  

 

Een jongen van 10 jaar heeft last van slaapproblemen en komt daardoor altijd moe op school. 

Als hij bij mij komt heeft hij al van alles geprobeerd. We doen klinkeroefeningen die van hem 

vragen om zijn spieren goed aan te spannen. Door te springen, door met een kussen dat hij met 

zijn armen en benen omklemd houdt heen en weer te schommelen en door zijn armen krachtig 

te strekken en stevig tegen elkaar aan te bewegen ('het lijkt wel karate!'). Hij vindt de 

oefeningen niet echt leuk om te doen, maar merkt wel dat ze werken, omdat hij na het oefenen 

moe en relaxed is. Een jaar later laat hij weten dat hij thuis de beste slaper is. 

 

Een jongen van 8 jaar. Uiterst gevoelig, neemt alles om zich heen waar, kan zich daar moeilijk 

voor afsluiten. Hij is op school vaak lastig en brutaal, op andere momenten juist dromerig en 

afwezig. Belangrijkste oefening voor hem is het maken van een open gebaar dat krachtig is 

maar ook een kader, een begrenzing heeft. Dus niet te slap maar ook niet te uitbundig-

explosief. Dat gebaar komt in het oefenen steeds weer terug nadat we andere oefeningen 

hebben gedaan. Lukt het hem dan om zijn 'positie' weer in te nemen, of lukt dat niet omdat de 

ruiter teveel in beslag wordt genomen door nieuwe indrukken (armen worden slap)? Of wordt 

hij juist meegenomen door de energie van zijn paard (armen klappen open)? Na een aantal 

sessies geeft zijn moeder aan dat het haar zoon steeds beter lukt om zich in de dynamiek van 

de schoolklas te handhaven. 

 

Een jongen van 11 jaar heeft last van buikpijn. Vraag voor de euritmietherapie is om hem te 

leren beter bij zichzelf te blijven en invloeden van buiten minder gemakkelijk binnen te laten 

komen. Als neveneffect wordt gehoopt dat zijn concentratie zal verbeteren, vooral tijdens 

taakjes thuis en op school. Met deze jongen doe ik oefeningen die vragen om het aanspannen 

van zijn spieren, om krachtige klinker gebaren met armen en benen. Daarnaast stokoefeningen 

(stokvechten) die dat ondersteunen. Uiteindelijk meldt de jongen zelf: 'Ik kan nu beter 

nadenken en wordt minder snel afgeleid'. Officiële testen op school tonen aan dat hij vooruit is 

gegaan op het gebied van taal (spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen) en rekenen 

(cijferen, breuken en inzicht).  
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Wat opvalt bij deze 3 impressies is dat het steeds om jongens gaat en dat de oefeningen 

overeenkomen: klinkergebaren die het kind meer bij zichzelf brengen. Die overeenkomst is 

mijns inziens niet geheel toevallig. Ik neem waar dat het tegenwoordig met name voor jongens 

vaak moeilijk is om hun 'paard' goed te berijden. Hun 'ruiter' zit (om wat voor reden dan ook) 

niet stevig in het zadel, waardoor hun paard rare sprongen maakt en/of juist te gevoelig op de 

omgeving reageert. 

 

De impressies van de kinderen komen uit een folder die u kunt vinden op mijn  website: 

www.euritmietherapiezutphen.nl/projecten , (2de Nieuwsbrief even aanklikken) 

Therapeutische euritmie: geen symptomen bestrijden, maar de balans herstellen. 

Johannes Treuren, vakleerkracht euritmie  

 

Vacature De Morgenster  

Antroposofisch kindercentrum de Morgenster heeft een vacature, zie bijlage. 

 
 
 

Bijlagen: Agenda MR / Vacature Morgenster / Sport-Roefeldag  

 


