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Weekspreuk 

In het licht dat vanuit wereldhoogtende  

De ziel machtig toe wil stromen, 

Verschijne de zekerheid van het werelddenken, 

Zielenraadselen oplossend, 

De macht van zijn stralen concentrerend, 

Liefde wekkend in het mensenhart. 

Rudolf Steiner 
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Kleur in de vrijeschool

Vrijeschoolonderwijs is kunstzinnig onderwijs. Kleur speelt daarom een grote rol in vele 
opzichten. Kleur raakt een sfeer en je ziel. Kinderen ontdekken in ons onderwijs de kwaliteit die 
iedere kleur in zich draagt. We gaan hier dan ook heel bewust mee om. 
In de komende SpilPost berichten, zullen we ons kleurrijke, kunstzinnige onderwijs vanuit 
verschillende vakgebieden (rekenen, periode-onderwijs, engels) belichten.

Hier een voorbeeld rondom het schilderen in de vrijeschool;
Door te schilderen leren de kinderen de wereld van de kleuren kennen. In de kleuterklassen 
mogen de kinderen de kleuren vrij ervaren. De leerkracht vertelt een verhaal en naar aanleiding 
daarvan wordt geschilderd, zonder verdere opdracht. 
De kinderen spelen vrij met de kleuren en verwonderen zich erover wat er met de kleuren op hun 
papier gebeurt.

Vanaf de eerste klas (groep 3) leren de kinderen bewuster kijken. Ze gaan schilderen met één 
kleur. Een heel vel blauw. Wat is de werking van een heel vel blauw? Als leerkracht stuur je de 
waarneming door naar de schilderingen te kijken en de kinderen te bevragen: waar zien we blauw 
zo blauw als vergeet-me-nietjes, zachtblauw, duister blauw of stralend blauw? En dan zien ze: 30 
vellen blauw en 30 maal anders. Er volgen verkenningen van het rood en het geel. Vervolgens 
komen de kleurontmoetingen. 

  
Wat gebeurt er als rood in het midden wordt omringd door blauw en wat als 
ze naast elkaar staan? Een kleurontmoeting kan nog verder gaan. De kleuren 
kunnen zich met elkaar vermengen en zo ontstaan nieuwe kleuren; groen, 
oranje en paars.
In een volgende schilderles vertaal je als leerkracht de stemming van een 
verhaal in de ontmoeting van verschillende kleuren, of de kinderen gaan op 
zoek naar de kleuren van de herfst of de lente. Nog later is de opdracht een 
landschapsstemming: welke kleuren zou je daarvoor gebruiken? En misschien   
worden de bomen dan niet automatisch bruin en groen.



Nieuws uit de tuin van Ien

Ik wilde jullie graag even meenemen in wat wetenswaardigheden omtrent de tuin van de  
Wonderboom. De tuin aan de Mimosalaan ligt het grootste gedeelte van de dag in de 
schaduw, met name door de hoge Robiniabomen die aan de straat staan.  
Deze bomen, ook wel “pseudo\valse acacia’s” genoemd, groeien wel 1 meter per jaar en 
worden bemind door bijen vanwege het hoge suikergehalte in de nectar. Daarnaast is het 
een erg duurzame houtsoort en is de meeste speelnatuur in jullie tuin ook van robiniahout 
gemaakt. Een nadeel voor de tuin is dat bomen ook graag water drinken, een volwassen 
boom heeft een waterbehoefte van zo’n 150 a 400 liter per dag afhankelijk van welke soort. 

Robinia pseudoacacia

Bij de aanplant van de tuin hebben Danny en ik gekozen voor zoveel mogelijk schaduw en 
droogte minnende planten. In principe moeten deze planten zichzelf kunnen redden wat 
vochthuishouding betreft. Alleen toch graag een watergift als ze net van de kweker komen, 
waar ze erg vertroeteld zijn, en nog wat hulp nodig hebben bij het aankomen op de nieuwe 
plek (wortelen) en waar ze moeten afkicken van de regelmatige watergift. En wat extra als 
het langdurig droog is en tuinplanten zouden afsterven.  
Dat laatste zou erg jammer zijn omdat ook zij doen aan Co2 reductie, verkoeling in de stad 
en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. En natuurlijk ook aan ons visuele plezier en 
beleving. Ik licht even 2 planten uit, die een plekje hebben gekregen in de tuin.

Viola labradorica ook wel labrador viooltje genoemd. In Canada, in de 
provincie Labrador,  
groeit zij in het wild, met name langs bosranden. Het is een lila blauw 
viooltje , met een purperen blad, die al vroeg bloeit, zo in april\juni.  
Zij wordt niet hoger dan 10-25 cm en is een leuke bodembedekker, die 

het ook in de schaduw naar haar zin heeft. Een trouwe vaste plant, die 
tevens goed winterhard is. 

Persicaria amplexicaulis, is een plant uit de familie van de 
duizendknoop. De persicaria is een waardevolle drachtplant voor bijen, 
die weinig eisen stelt aan haar standplaats.  
Zij bloeit erg lang, van juli tot oktober, heeft lange roodachtige aren 
en kan wel 80-100 cm hoog worden. Een ‘wild zusje’ van haar de 
adder-wortel (zo genoemd door haar slangachtige wortelsokken) heeft 
goede geneeskrachtige eigenschappen zoals bloedstelpend en sterk 
samentrekkend.

Mocht je een keer een vraag hebben, dan trek mij gerust aan mijn jasje, wanneer ik in de 
tuin aan het werk ben.

   

Dag, lentegroet Ien



Agenda 

08-03 
Ouderavond 

Peutergroepen 

10-03 
Studiedag 

Alle kinderen vrij 

13-03 
Studiedag 

Kleuterbouw 
Alleen kleuters 

vrij 

Agenda 

27/28-03 
Schoolfotograaf 

31-03 
Palmpasen 

07-04 
Paasfeest 

10-04 
2e paasdag 

Alle kinderen vrij

Wonderboom - Luistervinkjes

"Jamaar ju#e, als het nou héél snel héél even is, dán kan ik toch wel met blote 
sokken naar buiten?”

Wat heeft de middenbouw deze week gedaan? 

Groep 5 ging op bezoek bij de molenaar en de smid

Groep 3 tekende wortelkindjes Groep 4 tekende Franciscus en de wolf


