
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
februari 2021 

 
 Weer terug naar school 
Klas 1 en 2 
 
Wat fijn om elkaar weer allemaal te zien! We moesten een dag langer wachten, vanwege het winterse weer, maar 
eindelijk mochten de kinderen weer naar school. Voor de kinderen van klas 1 en 2 betekende dat twee nieuwe juffen. 
Alhoewel helemaal nieuw waren de juffen ook weer niet, want de kinderen hadden juf Janey en juf Thea al online 
ontmoet.  
De kinderen hadden allemaal een zelfgemaakt bootje mee naar school. Een mooi kunstproject:  
‘De vloot van Vaya’, voor het terugkeren naar school. De metafoor van de terugkerende schepen bood de kinderen 
de mogelijkheid zich op speelse en kunstzinnige wijze weer te verbinden met de school, de leerkrachten en de 
klasgenoten. Een kunstzinnig ritueel om de terugkomst naar de school met elkaar te vieren en betekenis te geven aan 
de ervaringen die buiten de school zijn opgedaan.  



  Kleuters 
 

Na weken van onderwijs op afstand, dus online lesgeven en 
opdrachten klaarzetten in classroom, was het dan eindelijk zo 
ver. De kinderen mogen weer naar school en wat een feest is 
dat en dan ligt er als klap op de vuurpijl ook nog sneeuw!   
Het is zo fijn alle kinderen weer in het echt en sommige voor 
het eerst te zien. Echt heel anders dan een miniatuurtegel op 
het scherm. De eerste dag was voor iedereen weer even 
wennen en dat gaat met een lach en een traan gepaard, 
waarbij gelukkig de lach overheerst. Bijna als vanzelf zoeken de 
kinderen elkaar weer op en tijdens het vrije spel worden volop 
torens in de bouwhoek gebouwd, hutten op het rode kleed en 
koeken gebakken in het rode huis.   
We merken dat de kinderen vol verhalen zitten, maar bovenal 
samen willen spelen. De komende tijd zullen we hier uiteraard 
aan tegemoet komen, juist omdat je van samen spelen zo 
ontzettend veel leert. Samen spelen, lachen, plezier en 
verbondenheid staan nu centraal en van daaruit bouwen we 
voort aan dit toch wel heel speciale schooljaar.    
 



 

  

De eerste bosdag van 2021 
Klas 1 en 2 
 
Eindelijk mochten de kinderen van klas 1/2 weer 
naar school. En hoe kun je je schooldag beter 
beginnen dan met een heuse bosmiddag in de 
sneeuw! De kinderen hadden sleetjes en roetsjten 
de hele middag van de heuvel. We hebben 
geoefend in sneeuwballen gooien tegen een boom 
en na een tijdje gooiden we allemaal raak. Enkele 
bomen dicht bij elkaar werden ineens een kasteel 
en zo kwam het dat we ineens in een 
sneeuwkasteel belanden, waar een ijskoningin, 
een koning sneeuw, een koning schoon en een 
koning kak heersten. Je had een speciale pas nodig 
om binnen te komen en je moest de sneeuwballen 
voor lief nemen. Tenslotte maakten we met de 
hele klas nog een enorm lange boot en roeiden we 
op 'de Nederlandse Amerikaan' alvast een beetje 
Carnaval in. 

Kleuters 

Vandaag hadden we onze eerste bosdag weer! 
Best weer even wennen, na 2 maanden winterstop, en dan ook nog  met al die sneeuw. 
We hebben er voor gekozen om de kleuters niet meer samen met klas 1/ 2 een bosdag te laten hebben. De leeftijden 
lopen nu toch wel wat te veel uiteen en daarbij komt ook het  verschil in het tempo van lopen, de krachten om heuvels 
(voor kleuters soms wel een bérg!) te beklimmen en de soort spelletjes/ activiteiten.  
Dus stonden we om 8.30 uur al in de duinen! Na eerst een paar goede afspraken, zoals bijvoorbeeld altijd juf kunnen 
zien gingen we op pad. Na een kort wandelingetje kwamen we bij de grote klimboom waar een stel kinderen al heerlijk 
in probeerden te klimmen, wat best lastig was door de sneeuw. De rest klom al snel de heuvel op en gleed al snel die 
heuvel op hun sleetjes af! Wow wat ging dat soms hard! Soms zelfs zo hard dat je de greppel in gleed….en er als 
sneeuwpop uit kwam :)  
Na een tijdje hebben we jarige Chloe toegezongen en ook nog een zangspelletje en tikspel over Koning Winter 
gespeeld.  
Na ruim 1 1/ 2  uur was het voor de meeste kinderen wel genoeg; een heel stel hadden het toch wel koud gekregen. 
Dus liepen we weer lekker naar school terug waar we lekker warm konden worden.   
 



 

Agenda 

19 feb.  Carnaval 
20 - 27 feb. Voorjaarsvakantie  
1 maart  Studiedag 

Kinderen vrij 
12 maart Kinderen gaan naar school 
19 maart Studiedag 

Kinderen vrij 
 
 

 

Studiedag 
 

De studiedag van 12 maart aanstaande verschuift naar 19 maart. De leerkrachten sluiten namelijk graag aan bij een 
conferentie van de BVS-schooladvies. De titel van deze dag is: veerkracht = leerkracht. Er worden mooie lezingen 
aangeboden en ook verschillende werkgroepen voor zowel leerkrachten, onderwijsassistenten als leidinggevenden. 
Een mooie inspirerende dag dus! Deze conferentie is pas deze maand onder onze aandacht gekomen, vandaar de 
late communicatie hierover. Mocht u geen opvang kunnen regelen voor uw kind(eren), dan kunt u contact op 
nemen met de locatieleider van Waldorf aan zee, Ali Verwoerd: locatieleider.waldorfaanzee@atlantbo.nl 
 
 

De jaarfeesten: 
Carnaval 
 

De aarde ontwaakt weer want we zien de eerste sneeuwklokjes alweer met hun 
kopjes boven de grond. De donkere dagen zijn voorbij en we nemen afscheid 
van het innerlijke licht dat met het kerstfeest in onze harten kon 
binnenstromen. Dit licht kan nu op eigen kracht een weg vinden in de 
buitenwereld en zal zich met Pasen ontkiemen, als een zaadje in de donkere 
aarde.  
Om het licht te kunnen laten ontwaken, moeten we ons reinigen. Deze reiniging 
begint met Carnaval. In februari breekt de vastentijd aan. Door te vasten 
reinigen mensen hun lichaam van alle kwalijke en overtollige resten. Ook de 
natuur zelf reinigt zich in deze tijd. Dode takken vallen naar beneden en oude 
bladeren worden door de aarde opgenomen. Bijen vliegen voor het eerst uit en 
schudden het wintervuil van zich af. Het sprookje dat verbonden is aan deze 
tijd, is het sprookje van Vrouwe Holle. Het meisje dat beproevingen moet 
doorstaan en bij vrouwe Holle moet schoonmaken, wordt met goud overladen 
opnieuw geboren. Ook wij moeten in deze tijd een innerlijke schoonmaak 
houden zodat we wat werkelijk waarde heeft meer inhoud en verankering 
kunnen geven.  
Maar eerst vieren we het Carnavalsfeest! Met carnaval schudden we feestend 
letterlijk onze dode takken van ons af om ruimte te bieden voor nieuw 
lenteleven. Loslaten, daar gaat het om met Carnaval. Of we nu proberen ons 
eigen pantser te doorzien en te relativeren met humor en scherts of dat we 
proberen ons pantser van ons af te feesten, op beide manieren ondergaan we 
een aardse reiniging en ontwikkelen we nieuwe ruimte in onszelf en staan we 
weer open voor het (innerlijke) leven. Met Carnaval mogen we gek doen en 
helemaal losgaan!  
 

Carnaval bij ons op school 
Op school besteden we aandacht 
aan Carnaval met een eenvoudige 
verkleedpartij per klas en het zingen 
van een aantal liedjes. De 
achterliggende gedachten zijn het 
los zijn van jezelf en het in de huid 
kruipen van een ander. 
We maken een rommel- of 
foekepot. Dit is een instrument dat 
werd gebruikt door kinderen die in 
bepaalde streken tijdens vastentijd 
langs de deuren gingen, liedjes 
zongen en zichzelf begeleiden met 
een rommel of foekepot.  
 


