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Na een welverdiende, lange zomer met
een heerlijke nazomer, kijken we weer
vooruit naar wat het komend schooljaar
brengen zal. De vorige Hovenier stond in
het teken van afscheid nemen, nu heten
we vooral welkom: Nieuwe ouders met
hun kinderen, een nieuwe schoolleider,
een nieuwe jaarplanning bomvol mooie
activiteiten en voor een aantal kinderen
een nieuwe leerkracht of nieuwe klas.
Een hoop veranderingen en vernieuwin-
gen die ons verwachtingsvol maken naar
wat er nog komen gaat. 

Moedig  |  Voor sommigen vergt het moed om al het nieuwe, het onbe-
kende tegemoet te treden. Zoals de kleuter die net op school begint en bij
het afscheid niet durft los te laten maar na kleine voorzichtige stapjes een
nieuwe wereld van spel, zang en geborgenheid ontdekt. Wat een moedig
kind! En wat te denken van zijn ouders? Nog een laatste kusje, omhelzing,
duwtje in de rug. Zij moeten hun kind in vertrouwen uit handen geven, zich
realiserend dat ze vanaf dat moment een deel van het leven van hun kind
zullen ‘missen’ als ooggetuige. Ook dat vergt moed. Maar hoe wezenlijk is
het, dat wij als mensen leren door weerstanden heen te gaan, iets te over-
winnen om nieuwe ervaringen op te doen en inzichten te verwerven. En
dat we dat onze kinderen ook meegeven. Toe maar, ga maar, je kunt het! 
De Michaeltijd past mooi in dit thema en wordt als feest beschreven in het
artikel over lichtfeesten. Ook in de lessen Engels op school moeten kinde-
ren durf en moed tonen om hun moedertaal los te laten en een nieuwe taal
te leren. Maar zoals juf Wieke en Tamara het beschrijven, krijg je gewoon
zin om een keer een les mee te maken.
En hoe mooi als kinderen dan in klas 6 in volzinnen een presentatie kun-
nen geven. Wat een oogst!

Oogst  |  De periode “van graan tot brood” past mooi in deze tijd van het
jaar. De derde klas mag aan het begin van dit jaar het proces vanaf het
graan tot aan het brood beleven in een periode met oa. een bezoek aan de
molen. In de tuin van meester Joris worden volop kleurige aardappelen,
wortels een weelderige kroppen sla geoogst.

Spin in het web  |  Overal duiken ze weer op in tuinen, hoekjes van het
huis: spinnen in kunstige en ijverig gesponnen webben. Maar ook in school
zien we 'spinnen in het web': de leden van de schoolraad. Zij vormen een
belangrijke schakel tussen ouders en bestuur. Een wezenlijk en niet te mis-
sen orgaan binnen de school. De leden stellen zich in deze Hovenier aan
u voor. En over spinnen gesproken, bekijk nog eens goed de cover van
Hovenier waarvoor Ilse Werdler een prachtige illustratie maakte.

Ouders in het licht  |  En mocht u voor verdieping gaan, leest u dan vooral
het artikel over de bijen van Sonne Copijn in ‘ouder uitgelicht.’ Ook in het
boekenhoekje van Marjolein vindt u weer stof ter verdieping en in dit num-
mer zelfs een interview met een actieve oma van de school.
Kortom: genoeg te lezen. Een goede herfsttijd gewenst!
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3SEIZOENER HARTKATERN

De schoolraad is het medezeggenschapsorgaan van onze
school. Vier vertegenwoordigers van de ouders en twee leer-
krachten bespreken de belangrijke ontwikkelingen binnen de
school, onderling en met de directie en het schoolbestuur. Wij
hebben als schoolraad hierbij speciale aandacht voor de
invalshoek van ouders en het team. Onderwerpen komen
vanuit ouders, leerkrachten of het bestuur. Ook heeft de raad
een adviesbevoegdheid over zaken zoals de lestijden. De
schoolraad heeft ook een eigen agenda. Gemeenschapszin
en bestuurlijke vernieuwing zijn terugkerende onderwerpen op
onze agenda. 

Het is de taak van de schoolraad om op de hoogte te blijven
van wat er in en om de school speelt. Een belangrijke bron
hiervoor zijn de klassenouders. Hiervoor wordt twee keer per
jaar een gezamenlijke vergadering georganiseerd. 
De schoolraad is niet de spreekbuis of belangenbehartiger van
de ouders naar de school. Ga met vragen of klachten altijd
eerst naar de leerkracht, de schoolleiding of de vertrouwens-
persoon van de school. Kom je er niet uit, of vind je onvol-
doende gehoor, of heb je een algemene vraag of suggesties,
dan kun je ons altijd even aanspreken op het schoolplein of
mailen via schoolraad@zonnewieldebilt.nl. Dit jaar bestaat de
raad uit de volgende leden:

Van links naar rechts: 
Hans Warmenhoven heeft één zoon op school in klas 3 ver-
der heeft hij twee dochters die al veel ouder zijn en hun hele
school carrière op een vrije school hebben gezeten. Vanuit die
ervaring is hij een warm pleitbezorger van de antroposofisch
onderwijs ondanks dat hij zelf geen achtergrond heeft in de
antroposofie. Binnen de schoolraad is hij de voorzitter en zet
zich met name in voor het versterken van de link tussen de
ouders aan de ene kant en de directie en het bestuur aan de
ander kant.

Remco van Rossum heeft twee kinderen op school, Maxim
in klas 3 en Yasmijn in klas 1. Hij is inmiddels twee jaar actief
in de schoolraad en zet zich vooral in voor de groei van de

school, de kleuterafdeling, interne (digitale) communicatie en
bestuurlijke vernieuwing. 

Johan van den Biggelaar heeft drie zoons, van wie de oud-
ste twee nu op de middelbare Vrije School in Zeist zitten en de
jongste nu in de 5e klas zit. Hij houdt zich binnen de school-
raad bezig met diverse taken en cijfermatig het aanspreekpunt
binnen de schoolraad.
Het goede van de Vrije School zit voor Johan in het open
staan voor ontwikkeling in de breedste zin, dus voor de
school, kinderen en ouders. Hoe de kinderen, leraren en
ouders vanuit de seizoenen het jaar doorlopen en groeien is
mooi om mee te maken.

Froukje Miedema heeft twee volwassen dochters, die hier
beiden op school hebben gezeten. Zo is zij in aanraking geko-
men met het Vrije schoolonderwijs. Zij heeft gedurende die
periode, als betrokken ouder, onze school van binnen uit leren
kennen en heeft zich zo'n 16 jaar geleden laten omscholen tot
Vrije school kleuterleerkracht. Froukje vindt het fijn middels de
schoolraad betrokken te zijn met het "reilen en zeilen" van de
school en om samen met ouders te bouwen aan een mooie
schoolgemeenschap.

Vismaya Bakker heeft vijf volwassen kinderen die hier allen
op school hebben gezeten en daarna de vrije middelbare
school in Zeist hebben gevolgd. Zij heeft een duobaan in de
vijfde klas en een duobaan intern begeleider. Ook heeft zij een
praktijk voor kinder- en jeugdtherapie. Het kind staat in haar
werk centraal en dat vindt zij ook de kracht van de vrije school.
In de schoolraad wil zij een schakel zijn tussen leerkrachten en
ouders. 

Marjolijn Valeton is moeder van Simone (klas 1), Aimée (klas
4) en Modane (klas 6). Zij heeft zelf de Vrije School van kleu-
terklas tot en met het eindexamen doorlopen en is dit jaar
nieuw in de schoolraad. Ze heeft vanuit haar werk veel erva-
ring met medezeggenschap en wil dit graag inzetten voor de
school.

De Schoolraad
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Tweeëntwintig augustus kwamen de oudste kleuters onder de
rozenpoort door. Sommige kinderen liepen vol vertrouwen,
sommigen doelgericht, aarzelend, afwachtend of vol van
spanning. Er was van alles af te lezen aan hun gezichten, toen
ik ze een hand gaf, maar allemaal waren ze vol verwachting
van wat komen ging. 

Het blijft een feest om de eerste weken een nieuwe groep te
mogen leren kennen als leerkracht. Zeker zo’n eerste klas: die
klaar is om te leren, die vooruit wil en alles opzuigt als kleine
sponsjes. Want wat weten de kinderen al goed hoe het gaat
in de klas! Ze kennen elkaar, het lokaal, de materialen en
bovenal de gewoontes in de klas. Met plezier en discipline
passen ze deze toe. Ze genieten van de herhaling en de voor-
spelbaarheid. En juist in die cadans, ontstaat er ruimte voor
leren. Want als er geen energie meer hoeft naar het structure-
ren van je spullen, het leren kennen van de andere kinderen,
de regels in de rekenles, dan kan je helemaal open staan voor
de lesstof. 

samen jezelf zijnde eerste klas: 
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De meeste kinderen voelen zich al als een vis in het water in
de klas. En dat is voor mij (de vrijdagjuf) heel fijn. Al vanaf de
eerste dag dat ik hen les mocht geven, gaven zij mij aan wat
ik hen moest leren. Soms was dat letterlijk: ‘dat doen we áltijd
zo’ (ze zaten welgeteld 4 dagen in de eerste klas). Ook leerden
ze mij de liedjes die ze met juf Anita zongen. De tweede week
heb ik hen een lied geleerd. Dat leek mij en de kinderen een
goede ruil.

Er zijn kinderen die uit zichzelf aangeven: dit wil ik leren! ‘Juf,
ik ken die letter nog niet, je moet me helpen. Juf gaan wij dat
ook leren? Mag ik ook eens.’ Zij geven expliciet aan waar hun
interesse ligt en wat hun adaptietempo is. Andere kinderen
beleven dit in stilte. Je ziet hun ogen fonkelen bij een opdracht,
ze komen stilletjes wat dichterbij een spel waar ze graag aan
mee zouden willen doen. Hen moet je aandachtig waarnemen
en soms ook ondervragen om te ontdekken waar ze warm
voor lopen en wel eens zouden willen proberen. En als dat
lukt, dan ontdek je als leerkracht datgene wat in dit specifieke
kind verborgen ligt. Want dát wil je als leerkracht ontdekken,
voeden en ontplooien. Zodat, om een traditionele vrijeschool
uitspraak te gebruiken: een kind kan worden wie hij is. Dat is
uiteindelijk waar we als leerkracht naar streven in een klas: kin-
deren die samen zichzelf kunnen zijn.

T E K S T :  T A M A R A  O O M K E S ,  L E E R K R A C H T  K L A S  1

De ochtend in de eerste klas ziet er tot de herfstvak-
antie als volgt uit: de spreuk, zingen, Engels, bewe-
gen, vormtekenen en dan……spelen! De kinderen
hebben een heel lokaal met verschillende materialen,
werkhoekjes-en werkboekjes tot hun beschikking. Het
is mooi om te zien hoe elk kind iets kiest dat zijn/haar
interesse wekt. De een kiest altijd hetzelfde, een
ander wisselt elke dag. Sommige kinderen laten zich
graag leiden, andere worden graag geleid. De één
speelt liever alleen, de ander liever samen. Vervolgens
wordt er, zonder enige aansturing van de leerkracht,
ruim een half uur lang vol overgave gespeeld.
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Heemkunde in klas 3
Heemkunde staat voor: “het onderzoek van en in

de eigen leefomgeving en het voeden van de

belangstelling daarvoor”. In klas 3 zijn er door het

jaar heen een aantal heemkunde periodes. We

noemen ze in de volksmond vaak de boerderijpe-

riode, de graanperiode, de ambachten periode.

Natuurlijk komt de eigen leefomgeving in klas 1

en 2 ook aan bod, maar dan veelal verweven in

de taalperiodes.

periode-onderwijs: 

Het woord periode behoeft wellicht even een toelichting. Onze
leerstof is verdeeld in periodes van steeds 3 of 4 weken. Dat
geldt voor alle klassen, van 1 t/m 6. In die periode werken de
kinderen elke dag anderhalf uur aan een nieuw leerstofgebied.
In klas 1 en 2 is dat afwisselend rekenen en taal, in klas 3
komen daar de heemkundeperiodes bij, in klas 4 de aardrijks-
kunde en de dierkunde en in klas 5 en 6 de geschiedenis- ,
aardrijkskunde- , plantkunde en natuurkunde periodes. Het
mooie van het periode-onderwijs is, dat er voor de kinderen
een overzichtelijk geheel van een leerstofgebied ontstaat,
waarmee ze zich helemaal met hoofd, hart en handen kunnen
verbinden. Aandacht en concentratie worden gebundeld.

In klas 3 zijn we dit schooljaar begonnen met de graanperiode.
We begonnen met een groepsgesprek over “de herkomst van
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7SEIZOENER HARTKATERN

de dingen die wij gebruiken”. De stoel waarop je zit, het pot-
lood in je hand, het schrift….. de kinderen ontdekten dat alles
door mensenhanden gemaakt is. En dat daar veel bij komt kij-
ken.

En de boterhammen in onze broodtrommel dan? Ja, de bak-
ker, maar wat heeft die er voor nodig en hoe komt die daar-
aan. Natuurlijk kwamen we bij het meel, het koren, het graan.
In kleine groepjes gingen de kinderen opschrijven wat ze al
wisten van het graan en wat ze deze periode wilden leren
daarover. Elk groepje schreef een vraag op die ze samen de
beste vonden. Die presenteerden ze aan elkaar. “hoe werkt de
molen”, “hoe maak je graan”, ”hoe ging het vroeger en hoe
gaat het nu”, “hoe is graan ontstaan?” Wezenlijke vragen!

En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ik was in de vakantie
in Noord Frankrijk, midden in de oogsttijd, en heb meerdere
keren een boer vriendelijk aangekeken en zo bossen met ver-
schillende graansoorten mee mogen nemen.

We hebben het graan bekeken, gevoeld, geroken, geproefd,
getekend, beschreven. We hebben gedorst, gewand, gema-
len en gebakken. We hebben verteld over het leven en werken
van een akkerbouwboer en een molenaar. Het is prachtig om
te zien hoe de kinderen al deze verhalen in zich opnemen, hoe
ze vol eerbied zijn over het werk van mensen in de wereld. 
In de periodeschriften kwam een neerslag van alles wat
beleefd en geleerd is. Vol aandacht werd er geschreven en

getekend. Een derde klasser gaat voor echt goed werk. Het
moet kloppen met de werkelijkheid! En dat is te zien in hun
eigen ”Heemkundeboek”.

Als kroon op de periode zijn we naar de molen in IJsselstein
geweest. Want je kunt als leerkracht veel weten en vertellen,
maar de werkelijke ontmoeting met de mens die zich zulke
ambachtelijke vaardigheden heeft verworven, dat laat zich niet
uitleggen. Dat moet ervaren worden!

T E K S T :  W I L N A  S C H I P P E R S ,  L E E R K R A C H T  K L A S  3
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De zesde klas staat aan het eind van acht jaar vrijeschoolon-
derwijs waarin zij (als eerste klas van de school) minimaal vijf-
enveertig minuten Engelse les per week hadden. Vanaf klas 5
keken zij daarnaast ook éénmaal per week naar het Engelse
jeugdjournaal.
Hun afsluitende opdracht, een Engels nieuwsbericht, is dan
ook geheel in de stijl van het dit journaal. Vol goede moed, met
vindingrijkheid en hun groeiende woordenschat gaan ze aan
de slag. De voertaal tijdens de lessen is Engels. De kinderen
zijn zo met de inhoud van de opdracht bezig dat het hen lijkt
te ontgaan dat ze eigenlijk een uur lang in een andere taal con-
verseren. Weten ze een woord niet, dan beschrijven ze het
woord, praten ze er om heen, beelden ze het uit of wijzen ze
het aan. Ze zijn ontspannen en hebben plezier!

Het prille begin
Kinderen leren bij ons op school Engels door het te doen. Al in
de kleuterklas is Engels ingebed in het ritme van de dag en de
seizoenen. ‘Good morning, Good morning, Good morning to
you, Good morning and how do you do?’ zingt de kleuterjuf.
De kinderen zingen mee en groeten elkaar. Ook het weer wordt
besproken. ‘Is it sunny, is it rainy or windy?’ Alles wordt onder-
steund door gebaren, die de kinderen met veel plezier mee
doen. Ze moeten vreselijk giechelen als de juf vraagt: ‘Is it sno-
wing?’ terwijl de mussen van het dak vallen van de hitte. Door
de vanzelfsprekende wijze waarmee de kleuterjuffen kleine
Engelse activiteiten vormgeven die aansluiten bij het dagritme
en de jaarfeesten, kunnen de kinderen wennen aan de Engelse
klanken. Ze hebben geproefd aan de vreemde klanken en zich

Het is donderdagmiddag aan het einde van het schooljaar. In de 6e klas wordt hard gewerkt . Overal

zitten clubjes kinderen druk te overleggen. ‘What is going to be our news item?’ ‘Miss Wieke, can we

go outside to film our clip about the weather?’ ‘Do you need an intro for your Newsround?’ Druk

maken zij plannen voor hun eigen Engelse nieuwsproductie.

Engels 
op het Zonnewiel
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al dan niet bewust een heel aantal Engelse woorden eigen
gemaakt. Een prachtige basis voor de lagere school. 

De lagere school: klas 1, 2, 3
In de eerste klas bouwen de kinderen verder op hun basis uit
de kleuterklas en spelenderwijs breiden zij hun woordenschat
uit. Een nieuw woord leer je meestal niet in één keer. Wanneer
je een nieuw woord hoort, is het fijn als je het aan al bestaande
woorden kan koppelen. Als je een woord in veel verschillende
contexten terug hoort, kan je het koppelen aan het woordweb
dat je al hebt. 

Door spelletjes, liedjes en steeds wisselende activiteiten rond
een bepaald thema, ontstaat als het ware een woordbad,
waarin de kinderen worden ondergedompeld. Wanneer kinde-
ren een woord horen in verschillende contexten raken ze ver-
trouwd met de klank en de betekenis ervan. Ook ontdekken
ze zo hoe je het woord zelf correct kan toepassen. Elke paar
weken bieden we een nieuwe groep woorden aan (bijvoor-
beeld dieren, kleuren, voorzetsels etc). Dit noemen de leer-
krachten een zogenaamde lexical set. 

Tijdens de lessen wordt er door de leerkrachten Engels
gesproken. Doordat de lessen volgens een vaste opbouw ver-
lopen, weten de kinderen steeds wat ze moeten doen. De
instructie wordt in elke les op dezelfde manier gegeven en
ondersteund door gebaren. De kinderen worden aangemoe-
digd en geënthousiasmeerd zelf ook Engels te spreken. Het
brengt enorme vreugde als het hen lukt antwoord te geven op
een vraag of zelf een mooie vraag te bedenken. Er mag dan
ook volop gekletst worden tijdens de Engelse les! Alle grapjes
en gesprekken zijn welkom, mits in het Engels. De kinderen
oefenen in coöperatieve werkvormen zinnen als how are you,
what’s your name, what’s your favourite… 
Door alle activiteiten in de les, het samen werken en het ple-
zier, gaat het merendeel van de kinderen automatisch mee op
de Engelse flow. Voor wie dit in het begin nog spannend is, zal
de leerkracht (ongemerkt) net wat vaker langskomen en een
stukje op weg helpen door een vraag te stellen en de kinderen
de wedervraag te laten stellen. 
We proberen de Engelse lesstof waar mogelijk te integreren in
andere lessen of activiteiten. Zo kan het zomaar zijn dat je leer-
krachten een spel op het schoolplein ziet uitleggen in het
Engels, een leerkracht de kinderen een hand geeft en gedag
zegt in het Engels of …… want als je woorden hoort, ziet en
direct gebruikt, kun je ze het makkelijkst aan je eigen woor-
dweb verbinden.

De lagere school: klas 4, 5, 6
In de hogere klassen krijgen de kinderen les van miss Wieke.
Eenmaal per week verzorgt zij een les. Daarnaast oefenen de
kinderen de rest van de week met de klassenleerkracht. Vanaf
klas 4 wordt er naast de gesproken taal ook aandacht
besteedt aan het schrijven van de taal en de grammatica.
Door het vele oefenen in het spreken zijn de kinderen al ver-
trouwd geraakt met zinsopbouw. Dit wordt nu verder uitge-
breid. Sinds een aantal jaar gebruiken we de methode happy
street in de hogere klassen. De methode speelt in op de inte-

resse van de kinderen en bouwt stapsgewijs het schrijven van
woorden op.
Kinderen die de taal snel opnemen, kunnen in het schrijven
een extra uitdaging vinden. Sommige van onze zesdeklassers
lezen al dunne boekjes in het Engels, of kunnen een werkstuk-
je schijven. 

It doesn’t scare them any more
De afgelopen jaren keken wij als leerkrachtenteam met
bewondering naar de vorderingen die de kinderen maken.
Klas 5 speelde een heel toneelstuk in het Engels en klas 6
volgde een cursus verhalen schrijven. Maar bovenal zagen we
met hoeveel durf en plezier ze oefenden! Want dat is uiteinde-
lijk wat we de kinderen mee willen geven: durf te proberen en
te leren. We hopen dat zo veel mogelijk kinderen onze school
verlaten met het vertrouwen dat ze een vreemde taal durven
spreken.

Scholing
Om ons Engelse onderwijs nog beter vorm te kunnen geven,
is het lerarenteam vorig schooljaar gestart met een cursus
Engels. Ook dit jaar staan er weer een aantal lesblokken voor
ons klaar (dit zijn de studiemiddagen die je terugziet in de jaar-
planning). Op deze middagen werken we onder andere aan
eigen vaardigheden. De nadruk ligt echter op het leren van
leuke nieuwe werkvormen, waardoor we de kinderen zo veel
mogelijk laten spreken. We gaan in op de vakdidactiek en het
enthousiasmeren van de kinderen voor de taal.

T E K S T :  W I E K E  V A N  H O E K  

(leerkracht klas 5) en Tamara Oomkes (leerkracht klas 1)
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Sonne Copijn groeide als telg van de bekende

bomenfamilie op in Groenekan. Na de middelbare

school in Zeist verliet zij de bomenkwekerij die

haar overgrootvaders eind van de negentiende

eeuw hadden opgericht. Sonne ging werken op

het platteland van Kenia. Onder eenvoudige

omstandigheden maakte zij daar kennis met het

thema voedsel en besloot agrarische economie

en ecologische landbouw te studeren in

Wageningen UR. 

Sinds een paar jaar heeft zij haar “Bijen & Bedrijf én de stich-
ting ”Bee Foundation”. Hiermee zet zij zich in voor bijeneduca-
tie en voor het aanleggen van voedselbronnen voor bijen,
hommels en vlinders. Sonne vertelt over de problemen van de
bijen, hommels en vlinders en de enorme bloemarmoede in
Nederland. 

Copijn 
De bomen die haar familie in de vorige eeuw plantte in onder
meer het Wilhelminapark in Utrecht en het Van Boetzelaerpark
in de Bilt zijn voor haar werk van onschatbare waarde: “voor
bijen is de stad met al haar bomen een oase”. Negentig pro-
cent van het agrarische platteland daar en tegen is voor bijen

Sonne Copijn Moeder van Ida (16), Leo (15) en
Rhiannon (9)
imker, trainer, verteller en activist

licht
Ouder in het
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11SEIZOENER HARTKATERN

een woestijn”. Met de stichting “Bee Foundation” biedt Sonne
de mogelijkheid aan bedrijven om te investeren in bijen-oases
via de crowd funding Bee Miles. “Het grootste probleem voor
bijen is dat zij niet genoeg voedsel hebben. Zomaar een bijen-
kast op het balkon, dat helpt dus niet. Daarom richt ik mij op
bewustwording en de aanleg van voedsel voor insecten. De
eerste bijenoases zijn aangelegd doordat een modebedrijf in
Arnhem vorig jaar met kerst al haar relaties een Bee Mile
cadeau deed in plaats van een fles wijn”. Workshops en
bedrijfsuitjes vinden plaats op het prachtige familielandgoed
Weltevreden bij haar eigen bijenhuis. 

Theatervoorstelling 
Om het verhaal van de bijen met nog meer passie en impact
te vertellen, heeft Sonne er een theatervoorstelling over
gemaakt. Deze vindt gretig aftrek bij bedrijven en particulieren:
“Het is een toegankelijk verhaal waarbij je niet zo makkelijk
afhaakt, zoals je bij een lezing wel eens hebt”. Sonne richt zich
niet alleen op bedrijven en particulieren maar ook op kinderen.
Vorig jaar is er een speciale kinderworkshop geweest van vier
middagen. 

Kinderen 
Het ontroert Sonne dat kinderen de natuur van bijen intuïtief zo
goed aanvoelen en op waarde schatten. “Zij hebben een
openheid voor de natuur en zijn gretig om erover te leren”.
Sonne merkt dat het van enorme waarde is dat kinderen leren
van de imker als vakman en niet alleen uit een boekje of een
leskist. “De kennismaking met de vakman geeft ook een
bepaalde gevoelswaarde aan de kennis die wordt opgedaan”. 

Bijen op school 
Voor het raam van de tweede klas staat sinds twee jaar een
volk bijen. “Elk voorjaar kijken we elke week in het volk zodat

de kinderen het volk zien groeien. De koningin laat zich vaak
zien. Ik vind dit een teken dat ook het bijenvolk zich met de
kinderen verbindt”. De kinderen kunnen zo een levendige rela-
tie opbouwen met het bijenvolk. Ze zien het groeien en ont-
wikkelen. 
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het volk permanent
op school te houden zodat de bijen duurzaam onderdeel uit
gaan maken van de school en het onderwijs. Hiervoor zoeken
we via de ouders een bedrijf dat het bijeneducatieprogramma
op school de komende jaren wil sponsoren.

Brood op de plank
“Het is lastig balanceren als je van je hobby je werk maakt. Als
activist wil ik doen wat ik kan. Als wij de bijen te eten geven,
zorgen zij ervoor dat wij ook te eten hebben. Maar als moeder
wil ik intussen mijn kinderen ook te eten geven. De basis staat
en het werk kan nu ook mijn gezin dragen. Dat maakt me zeer
gelukkig. “
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12 SEIZOENER HARTKATERN

Je zou het niet zeggen, maar met haar 76 jaar is

zij nog een en al bedrijvigheid. Marijke, de ener-

gieke oma van twee kinderen van onze school:

Gaia (klas 2) en Zonne (klas 4). De andere kinde-

ren van klas 4 en 2 kennen haar goed want ze is

ook een fanatieke brei-oma en helpt al jaren met

plezier mee aan de breilessen op school. Breien

is haar met de paplepel ingegoten. “Ik heb bij de

nonnen leren breien en daar was het heel nuttig.

Als jonge meid leerde ik ook mijn eigen kleren

naaien. Ik vind het heel leuk om het hier te doen

met de kinderen”.

Dat ze in een klas helpen zo leuk vindt, heeft mede te maken
met haar jarenlange ervaring in het onderwijs. “Ik heb 20 jaar
voor de klas gestaan en pas op mijn 67e ben ik eruit gestapt”.
Marijke groeide op in de oorlogsjaren in Den Haag, waar ze
het met weinig moest doen. “Ik herinner me nog goed dat ik
achterop zat bij mijn vader op een fiets met houten wielen en
dat we overal langs gingen voor boter en brood, er was heel
weinig in die tijd”.

De eenvoud van het leven toen, zie je terug in haar leven van
nu. Ze geniet van een boodschapje, een puzzeltje, oppassen
op de kleinkinderen, het kijken naar romantische films en spel-

letjes doen met Gaia en Zonne. “Ik denk dat Gaia en Zonne
zullen zeggen dat ik echt een spelletjes oma ben, we doen
altijd samen domino en memory.” Marijke is geen lezer. “ Ik
heb wel een boekenkamertje, tenminste, zo noemen de mei-
den het, maar ik lees zelf nauwelijks. Maar voorlezen vind ik
heerlijk: “Toen de kinderen nog klein waren las ik altijd sprook-
jes voor, nu pakken ze meestal zelf een boekje uit de kast”.
In haar boekenkamertje staan vooral klassiekers als Jip en
Janneke en Pluk van de Petteflat. “En heel veel Donald
Ducks!” vult Zonne aan.

Oma krijgt een dikke knuffel als ze gespot wordt op het
schoolplein. Zonne: “Oma is lief, alles is lief aan haar. Als ik bij
haar ben gaan we naar de speeltuin en doen we spelletjes. Ik
speel vaak op zolder met de playmobiel. We mogen bij oma
heel lang filmpjes kijken, buggles en ijsjes eten en ze kan heel
lekker bami maken. Oma kan goed voorlezen en knuffelen!”
Gaia: “Oma kan heel goed lief doen. Bij oma mag je snoepjes
en chocolaatjes eten. Ze kan heel goed voorlezen”.

Drie keer raden wie we kunnen vragen als we op school ver-
legen zitten om (voor)leesoma’s…(-;

T E K S T :  H A N N E K E  V A N  G R I E T H U Y S E N - K E G E L

HET ZONNEWIEL VRIJESCHOOL DE BILT

Oma 
Marijke 
voor altijd jong
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13SEIZOENER HARTKATERN

Enkele weken nog maar loop ik rond op het

Zonnewiel, maar het voelt al zo vertrouwd; de kin-

deren, de ouders, de collega’s. En elke morgen

als ik uit mijn auto stap en onder onze prachtige

groene poort van de school door loop, voel ik dat

ik begin te stralen. 

Mijn naam is Daan Schieman en ik ben sinds enkele weken
schoolleider van het Zonnewiel. Ik ben 46 jaar, getrouwd met
Ilsemarysol en samen hebben we 2 dochters, Rozemarijn (7)
en Annegien (3). Wij wonen in Lelystad.

De Flevopolder is voor mij een fascinerende plek waar ik me
thuis voel. Het idee dat je op de bodem van de zee woont, in
een soort badkuip, en de ruimte voor pionieren spreekt me
aan. En ik heb iets met water... Sinds dat ik in de polder woon
ben ik lid van een roeivereniging. Ik vaar met een tweeper-
soons roeiboot, waarbij ieder één riem hanteert. Ik vind het
heerlijk om vanuit balans, techniek en samenwerking te zoe-
ken naar hoe je de gezamenlijke kracht optimaal om kan zet-
ten in snelheid. Zeilen vind ik ook heerlijk, maar daarin ben ik
nog niet zo ervaren.

Zingen en muziek maken is ook een grote hobby van me.
Deze liefde heb ik denk ik voor een groot gedeelte te danken
aan mijn eigen Vrijeschool tijd. En tenslotte lezen en films kij-
ken, al moet ik eerlijk zeggen dat met een jong gezin het vaak
lastig is om daar voldoende tijd en ruimte voor te maken.

Qua opleiding en werkervaring is mijn loopbaan heel divers.
Na de Vrijeschool heb ik Warmonderhof gedaan (Biologisch
Dynamisch landbouw), geneeskunde gestudeerd (niet afge-
maakt), een aantal jaar als Arbo-, Milieu- en Veiligheids -
verantwoordelijke in een middelgroot farmaceutisch bedrijf
gewerkt en toen mijn eigen bedrijf opgericht; 'Mijn-Werk' voor
duurzame loopbaan-, team-, organisatie- en maatschappe-
lijke ontwikkeling.

De afgelopen vier jaar ben ik voorzitter geweest van de Vrije
School Almere en heb ik vanuit de functie van Bredeschool
regisseur de Brede Vrije School Almere mede vorm gegeven;
een samenwerkingsverband tussen Kinderopvang, Peuter -
speelzaal, Buitenschoolse opvang, Kinderdagcentrum (voor
kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudi-
ge beperkingen) en de Vrijeschool. 

Vanuit deze werkzaamheden raakte ik steeds meer gefasci-
neerd door het onderwijs; waarom doen we wat we doen en
hoe kunnen we met elkaar optimaal ruimte creëren voor ont-
wikkeling en Leven Lang Leren?

Het Zonnewiel ervaar ik als een prachtig school, met een
hecht team van professionals die zich met hart en ziel inzetten
voor de ontwikkeling van onze leerlingen, gedragen door een
betrokken oudergemeenschap die bewust kiezen voor onze
school. Waar ik aan wil werken de komende jaren is dat we
met elkaar nog meer in onze kracht komen, er nog meer ver-
binding en synergie ontstaat en we ons als gemeenschap blij-
ven ontwikkelen om te worden wie we in wezen al zijn. Je zal
zien dat we dan met elkaar nog meer gaan stralen en gaan
groeien en steeds meer met elkaar een leergemeenschap
gaan vormen waar kinderen en alle andere betrokkenen zich
optimaal kunnen ontwikkelen.
Ik zie er naar uit jullie te ontmoeten en samen verder te bou-
wen aan deze prachtige school. 

D A A N  S C H I E M A N

S C H O O L L E I D E R  V R I J E S C H O O L  H E T  Z O N N E W I E L

Even
voorstellen
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De rode draad: de Griekse mythologie. De krachtige verhalen
spreken tot de verbeelding en leiden tot ware kunstwerken.
Prometheus die het vuur steelt van de mensen. De lieflijke
Europa die op de rug van een stier – in werkelijkheid Zeus –
door de zee wordt weggevoerd. De mooie Daphne die na een
wilde achtervolging verandert in een boom. De kinderen leven
mee en ontdekken in elk verhaal elementen die in deze tijd nog
leven: het Olympisch vuur, de naam Europa, de lauerkrans.

Drie nieuwe kinderen in de klas. Een extra goede reden om
wat meer over elkaar en de wereld te weten te komen. Dus
starten we met een periode 'klassenkrant'. De kinderen heb-
ben hem unaniem de 5-ster gedoopt. Ze onderzoeken wat
voor vragen leiden tot boeiende antwoorden en hoe je als
geïnterviewde kan helpen om het gesprek interessant te
maken. Zo ontdekken we de 5 W's en de H (wie, wat, waar,
wanneer en vooral waarom en hoe). Er zijn lange en korte en
vooral karakteristieke artikelen uit voortgekomen. En eigen
werk lees je super geconcentreerd, dat bewijst de foto. De
kinderen hebben na wijs beraad besloten om de krant volgens
een leensysteem beschikbaar te stellen, zodat het niet teveel
papier kost. 

V I S M A Y A  E N  F R Ø Y D I S

HET ZONNEWIEL VRIJESCHOOL DE BILT

Grieken 
en kranten 

in de vijfde klas
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Op de boekenplank van Marjolijn Lamot

Kinderen en
grenzen stellen
Nog steeds is hij een van de meest inspirerende denkers
over opvoeding en onderwijs: Rudolf Steiner. Kern van de
pedagogische inzichten van Rudolf Steiner is zijn opvatting
van de ontwikkelingspsychologie van het kind. Wat betekent
dit voor de hedendaagse ouder en hoe kan je hier vorm aan
geven? Op de boekenplank van Marjolijn staan eigentijdse
pedagogische boeken die aansluiten bij de visie van Rudolf
Steiner en een handreiking bieden aan de Vrijeschool-ouder
van nu. Deze keer “Kinderen en grenzen stellen” van Paulien
Bom. 
In deze tijd van overvloed lijken we nergens gebrek aan te
hebben. In veel opzichten is dat heel mooi natuurlijk maar
overvloed is ook een uitdaging, zeker op het gebied van de
opvoeding. Waar gebrek vroeger een natuurlijke grens vorm-
de, moeten we die grens tegenwoordig zelf leggen en dat is
soms knap lastig. Hoe bepaal je waar een grens ligt en hoe
handhaaf je deze op een vriendelijke maar consequente
wijze? Wat zijn daarbij valkuilen en hoe herken je die bij
jezelf? Ik hoor het mezelf vaak genoeg zeggen: “eigenlijk is
dat niet de bedoeling (maar nu heb ik even geen tijd om de
grens te handhaven)”. 

Paulien Bom schetst op prettige wijze de uitdagingen van de
ouder van nu als het gaat om het stellen van grenzen.
Kinderen hebben behoefte aan grenzen, ze ontwikkelen zich
hieraan en het geeft hen houvast en veiligheid. Theorie over
opvoedstijlen en geschiedenis worden aangevuld met voor-
beelden uit de dagelijkse praktijk. Het boek is nuchter en
luchtig geschreven waardoor je niet het gevoel krijgt dat je
eigenlijk een engel moet zijn.
Tekst: Marjolijn Lamot
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Als je goed kijkt, zie je in klas 3 soms zijn gezicht voor het raam
verschijnen, dan vertelt meester Joris over de tuin.

Laten we eens gaan kijken wie meester Joris is en wat hij daar
achter de school eigenlijk doet.
We lopen achter hem aan, de hoek om ...daar achter het
handvaardigheid lokaal duikt een prachtige bloementuin op. 
Het is er nu stil, op wat kakelende kippen in de ren en het
geroezemoes van de kleuters op hun plein naast de tuin.
Meester Joris vertelt, en behoedzaam kiest hij zijn woorden.
Het is alweer ruim 5 jaar geleden dat hij stage liep op onze

school voor de opleiding pedagogisch werker. Terwijl hij rond-
wandelde door de school werden zijn ogen getrokken naar de
tuin achter de school... wat een mooie plek, dat kon vast nog
mooier en...wat zou het mooi zijn als deze tuin op zijn bijna
mooist eruit zou zien en kinderen daar zouden rondlopen en
bezig konden zijn.

Het idee van een schooltuintje werd gezaaid in de gedachten
van juf Frøydis die les gaf aan klas 3. Het idee schoot wortel
en in een klein stukje tuin, met een klein 3e klasje begon er een
mooier tuintje dan alle andere tuintjes te groeien. Joris
besproeide het met zijn vraag of hij voor zijn eindwerkstuk nog
een keer iets met de tuin mocht doen. De hele tuin kwam tot
zijn beschikking. Samen met Marja waren zij werkers van het
eerste uur.

Sindsdien kijkt hij samen met de kinderen naar de grond. Er
wordt gezaaid, gewied, water gegeven, onkruid getrokken,
gewacht, gehoopt, geoogst, gesneden, gekookt en gegeten.

HET ZONNEWIEL VRIJESCHOOL DE BILT

In de schooltuin 

met meester Joris
Kijk, daar komt hij om de hoek van de school. Hij

is niet groot, en toch ook niet klein. Op zijn hoofd

een tuinhoed, het brilletje op zijn neus helt een

beetje en in zijn handen rust een kruiwagen. In de

lente, vol-gestapeld met emmertjes en gereed-

schap verdwijnt hij met een blik vol verwachting

achter de school. In de herfst verschijnt de krui-

wagen gevuld met aardappelen, zonnebloemen

en wortels met hem om de hoek, een grote glim-

lach op zijn gezicht. Het is niemand minder dan

Meester Joris.
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17SEIZOENER HARTKATERN

Intussen kijken de kleuters verwachtingsvol door de heg, naar
wat daar gebeurt in die tuin. Meester Joris geniet daarvan.

‘Het is een feestje’, lacht hij, als je de klas aan het eten van tuin-
bonen krijgt. Er duikelt een herinnering aan vroeger op; aan zijn
zussen die met lange tanden tuinbonen aten.
Elk jaar opnieuw ontdekt meester Joris, die zelf veel van de
natuur en tuinieren houdt, hoe belangrijk het is om de tuinlessen
eenvoudig en klein te houden. Immers bij tuinieren kan er van
alles gebeuren wat best wat van de kinderen vraagt. Zo was er
afgelopen jaar een plaag van slakken en ratten, soms zijn er veel
kraaien of waait een harde wind jouw hoogste zonnebloem...
knak... om. De met veel aandacht en zorg gezaaide plantjes
gaan stuk en dat herstel je niet zomaar weer. Je moet dan weer
helemaal opnieuw beginnen met zaaien en... wachten.
Des te groter is de prestatie dan ook als het feest van zaad tot

oogst eindigt in de soeppan op school of bij het avondeten
thuis op het bord, waar ouders trots op hun kinderen met
smaak van eten. 

De tuin schept een speciale band met de kinderen. Een jon-
gen die in de klas het moeilijk had kwam in de tuin in zijn ele-
ment, hij had de hoogste bonen, de dikste aardappelen, de
jongen straalde. Meester Joris' droom is dat deze tuin een
plek blijft waar de kinderen van klas 3 het proces van zaaien
tot oogsten kunnen ervaren. De schooltuin, als vrucht van de
gedachte die tuinmeester Joris eens uitsprak, is nu een rijke
oogst.

T E K S T  E N  I N T E R V I E W :  E R L I N D A  V A N  D E  R I E T

F O T O ' S  O N D E R  M E E R  V A N  M A R J A  D E  M A R E  

E N  A N I T A  W I J K E R

Meester Joris vertelt in de klas eerst een inleidend praatje. Daarna gaan
de kinderen in groepjes naar de tuin, waar ze zo'n 3 kwartier aan de
slag gaan. Elk kind heeft een eigen tuintje. Ze maken het tuintje klaar
zodat het bebouwd kan worden. Ze zaaien tuinbonen, radijsjes, slaplan-
tjes, worteltjes, sperziebonen, aardappelen, suikermais en altijd wel wat
bloemen. Ze verzorgen hun tuintje tot de laatste oogst. Regelmatig
wordt de oogst ook klassikaal opgegeten. Elke week is het weer een
verrassing wat er met hun tuintje is gebeurd en wat ze er zullen gaan
doen. De kinderen zien het resultaat van hun eigen handelen en van de
invloeden waar ze geen grip op hebben. Pikt de kraai uit jouw tuintje of
gaat hij net naar de buurman? Er wordt gestart in maart/april tot het
einde van het seizoen. Kom vooral een keertje kijken achter de school!
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Eénentwintig juni is de langste dag. Hoewel de zomer dan net
voor de deur staat en we nog de nodige tropische dagen voor
de boeg hebben, gaan vanaf dan de nachten weer lengen en
de dagen korten. Vaak merken we al vanaf midden augustus
dat er iets in de natuur verandert. Het licht wordt bleker, fletser.
De avonden worden frisser en het wordt steeds eerder don-
ker. Omstreeks 22 september zijn de dagen en de nachten
weer even lang. Dan begint volgens de kalender de herfst.
Terwijl het buiten donker wordt, maken we het binnen licht en
vieren we de lichtfeesten. 

In onze cultuur kennen we een reeks van feesten waarbij het
thema 'licht' betekenisvol aanwezig is in symbolen, gebaren,
gebruiken, rituelen. Beginnend bij Sint Michael op 29 septem-
ber, Sint Maarten op 11 november, maar ook het feest van
Sinterklaas, de periode van advent en natuurlijk Kerstmis,
Nieuwjaar en Driekoningen tot aan Maria Lichtmis op 2 februari. 

Sint Michael, Sint Maarten en Sint Nicolaas zijn de feesten die
voorbereiden op het kerstfeest. Sint Michael is de aartsengel
die met het licht de duisternis overwon. Er zijn veel verhalen uit
vroegere tijden over de daden van Michael. De meest beken-
de is wellicht die van Sint Joris, de ridder die een monsterlijke
draak overwon. De feesttijd van Sint Michael is een oproep
aan ons allen om de duistere machten in jezelf te herkennen
en te overwinnen. 

Het feest van Sint Maarten vertelt over de jonge ridder
Maarten die zijn mantel in tweeën sneed en de helft aan een
arme bedelaar gaf. Het is het feest van het medeleven, offer-
bereidheid, en deemoed: “Saint Martin apprend nous la Pitié”,
eindigt het bekende Franse lied over Sint Maarten.

In Ierland, Engeland, Noord Amerika en Canada wordt op 31
oktober Halloween gevierd, de avond voor Allerheiligen. In de
naam vind je dit nog terug: “all hallow’s evening”. De kinderen
gaan verkleed met maskers de straat op om in het donker de
geesten te verjagen. Zij bellen aan bij de deuren die versierd
zijn met pompoenen en lichtjes en roepen “trick or treat”. Zij
krijgen natuurlijk de traktatie en gaan dan weer verder langs de
deuren. De traditie stamt uit de tijd van de Kelten. In de
Keltische kalender begon het jaar op 1 november. De katho-
lieken maakten er later een katholiek 
feest van door het te verbinden aan Allerheiligen (1 november). 

Sint Nicolaas is in onze cultuur inmiddels nogal gecommerciali-
seerd maar ook dit feest kent een lange traditie die ons terug-
voert naar verschillende werelddelen. Zo is er een bisschop van
Myra in de vierde eeuw die bekend stond om zijn barmhartig-
heid. Maar er is ook een Russische Nicola die de barmhartige
werd genoemd. Ons feest kent van beide tradities elementen.
De “barmhartige” is echter geen moraliserende figuur maar wil
vooral het goede in de kinderen aanspreken en brengt hiertoe
een kadootje of wat lekkers mee als stimulans.

In Zweden viert men op 13 december Sint Lucia. De legende
vertelt over een Napolitaans meisje dat haar blind geworden
broertje het licht uit haar ogen schonk. Later zou de heilige
Lucia een Zweedse edelvrouw te hulp zijn gekomen, die alles
wat zij bezat weg had gegeven aan de armen. Zij kon haar
man geen ontbijt meer voorzetten en de heilige Lucia deed dit
in haar plaats. De sterfdag van deze Lucia wordt in Zweden
herdacht met een ontbijt met kaarsen.

Advent zijn de vier zondagen voorafgaand aan het kerstfeest.
Meestal valt de eerste adventszondag op de laatste zondag in
november. Advent is de tijd van stilte en van verwachting. Het
is ook de tijd van de reis van Jozef en Maria en hun kleine ezel
naar Bethlehem. We geven hier vorm aan met een advents-
krans waarop we elke week een nieuwe kaars aansteken. Of
met een adventskalender waarvan we elke dag een deurtje
open maken. Op kerstmis branden er vier kaarsen en zijn alle
deurtjes open. Kerst is overal ter wereld het feest van het licht.      
Maar ook in andere culturen worden lichtfeesten gevierd. Zo

Lichtfeesten
De seizoensfeesten zijn op Vrije scholen leidend

voor het ritme van het jaar. In de klas en binnen

de school wordt aan vele feesten aandacht

besteed. In de periode van de zomer tot de win-

ter is "Licht" het verbindende thema.
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kennen de joden Chanoeka, de boeddhisten vieren Loy
Krathong en de Hindoeïsten vieren rond begin november
Deepavali; allemaal variaties op onze lichtfeesten. 

Chanoeka, dat in het Joods inwijding betekent, wordt ook wel
het feest van de lichtjes genoemd. Dit feest wordt gevierd ter
herinnering aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem
door de Makkabeeën in de Hellenistische tijd. Gedurende acht
dagen wordt elke dag een lichtje aangestoken. 

Het Loy Krathong is een festival dat in Thailand wordt gevierd
eind oktober / begin november na afloop van het regensei-
zoen. Het is een jaarlijkse dankzegging aan de godin Mae
Kong Ka omdat zij zo'n overvloedige regenval heeft gegeven
en daarmee voedsel, drinkwater en transportwegen voor de
bevolking. De Thai laten een vaartuigje te water met wierook
en kaarsen. Hoe langer de kaars brandt, hoe meer geluk je
zult hebben in het komende jaar. 

Deepavali is het belangrijkste feest van het Hindoeïsme. Het
woord betekent in het Indiaas ‘rij van lichtjes”. Het feest staat
symbool voor de overwinning van het licht op de duisternis,
het goede over het kwade en de gelukzaligheid over de onwe-
tendheid. Het feest wordt gevierd in onze maand oktober of
november om het licht te verwelkomen in het leven. 

Overal ter wereld worden in deze tijd van het jaar lichtfeesten
gevierd. Hoewel de betekenis, oorsprong en rituelen sterk uit-

eenlopen, is het thema licht toch universeel. Zowel in heidense
als in religieuze tradities spreekt het licht in deze tijd van het jaar
sterk tot de verbeelding. Het staat symbool voor nieuw leven,
hoop en de overwinning van het goede. De lichtfeesten zorgen
dan ook voor verbroedering en onderlinge verbondenheid. 
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