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   Kinderopvang Wonderboom

Weekspreuk 

Het doordringen van mijn wezensdiepten 

Verwekt een verwachtingsvol verlangen, 

Dat ik door zelfbeschouwing mezelf mag vinden 

Als zomerzonnegave, die als kiem 

In de herfststemming verwarmend leeft 

Als de krachtbron van mijn ziel. 

Rudolf Steiner 
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Wonderboom - Michael

Afgelopen week hebben ook de peuters het Michaelsfeest 
gevierd.
We maken in deze tijd onder andere appelmoes samen.

Voor de feesten hebben wij vaak ook hulpouders nodig, 
informatie hierover kun je op de groep vragen. 

De ouders die dit keer meehielpen, bedankt!

MICHAEL

Met uw lichtend zwaard...
Durf jij jouw draak aan te kijken,
De moed te verzamelen en
De uitdaging aan te gaan...
 
Vorige week hebben we genoten van een prachtige, zonnige 
Michaelsdag.

In de bijlage vinden jullie een jaarfeestenboekje met 
achtergronden en ideeën voor het Michaelsfeest.
Veel plezier ermee.



Wonderboom - Luistervinkjes

Nout is bezig het oude zand uit de zandbak te 
scheppen, er zal later op de dag nieuw zand 
komen. Hij is halverwege en rijdt met een lading 
oud zand weg.

Een van de peuters: "Juffie! Die meneer van het 
zand gaat al weg!!”

Truus: "Ja meisje, maar dat gaat ook allemaal niet 
zo snel. Kijk, hij brengt nu het oude zand weg, 
dan komt hij straks terug voor de rest en dáárna 
brengt hij het nieuwe zand.”

Peuter (ernstig verbolgen): "Ja maar... ik ben hier 
nu!"
 

Marathon informatie
 
Alle deelnemers die zich via mij hebben aangemeld ontvangen deze week de startbewijzen. 
Ik zal deze meegeven aan de kinderen (ik heb iedereen aangemeld via de site, dus alle 
startbewijzen heb ik).
 
Zondag 9 oktober verzamelen we om 9:15 bij: IJssalon Verona Kruisstraat 106a Eindhoven. 
Hier kan iedereen zijn jas/tas achterlaten.
Na afloop kunnen we daar gezellig een kopje koffie/thee en ijsje eten (op eigen kosten).
 
Starttijd:
5km 09.45 uur Start City Run 5 KM Montgomerylaan
1,6km 09.30 uur Start Mini Marathon 18 Septemberplein
 
Informatie over de route:
5km https://www.asmlmarathoneindhove...ity-run-5km.pdf
1,6km https://www.asmlmarathoneindhove...ni-marathon.pdf
 
Dit jaar zijn er geen gezamenlijke shirtjes.
Verder zou ik zelf ook meelopen met de 5km maar door mijn zwangerschap lukt dit helaas 
niet, maar ik ben wel aanwezig.
 
Donderdag 6 oktober is de laatste training op het kerstroosplein om 15:00.
 
Hardloopgroetjes, Janne de gymjuf

https://www.asmlmarathoneindhoven.nl/media/10358/asml-marathon-eindhoven-2022city-run-5km.pdf
https://www.asmlmarathoneindhoven.nl/media/10331/asml-marathon-eindhoven-2022-parcours-mini-marathon.pdf


Agenda 

21-10 
Studiedag 

kleuterbouw 

22/30-10 
Herfstvakantie 

9-11 
Ouderatelier

Het ouderatelier
 
Om gehoor te geven aan opvoedkundige vragen van ouders in relatie tot de antroposofie, 
ontstond het idee om een ouderatelier te starten.
Tijdens deze 6 bijeenkomsten verdiep je je in je eigen biografie, en de biografie van je 
kind(eren). 
Vragen als; Hoe begeleid ik mijn kind zo dat het kan worden wie het is? Hoe vind ik een balans 
tussen draagkracht en draaglast? Wat betekent het voor mijn kind dat ik zijn/haar ouder ben, en 
wat betekent het voor mij dat hij/zij mijn kind is? Welke invloed hebben we op elkaar en hoe wil 
ik dat? 
In deze cursus nemen we de wetmatigheden van de ontwikkelingen in de levensloop als kader 
om stil te staan bij de dagdagelijkse opvoed vragen die we allemaal tegenkomen.
Theorie en achtergronden die worden aangeboden zijn: levensloop van de mens in 7-jaarfasen, 
antroposofisch mensbeeld in de dagelijkse praktijk en een korte inblik in de achtergrond van de 
jaarfeesten 
Werkvormen zijn, maken van oefeningen, vertellen, gesprek en creatieve opdrachten.  
 
Voor alle opvoeders van de Regenboog en de Wonderboom die:
- zich willen scholen in het eigen ouderschap  
- ervaringen willen delen en uitwisselen, in een setting gericht op groei  
- voeding en inspiratie zoekt voor in de opvoed situatie  
- verdieping zoeken vanuit antroposofisch perspectief 
- verbinding zoeken met andere ouders 
 
Wat brengt het?
- inzicht in de menskundige achtergronden van het vrije school onderwijs 
- inzicht in hoe je eigen levensloop in je opvoeding doorwerkt 
- betekenis kunnen vinden in je ouderschap
 
Wanneer waar:
Locatie: Vrije school de Regenboog, mimosaplein 1 (In het handwerklokaal)
 
Data en tijd: 9 november 2022, 23 november 2022, 7 december 2022, 18 januari 2022, 1 
februari 2022, 
15 februari 2022 van 9.00 uur-11.30 uur 
 
Kosten en aanmelden
Groep: max 15 deelnemers
Aanmelden via: administratie@vbs-deregenboog.nl
Kosten: 125 euro
 
Onder begeleiding van: 
Lara Werps, sociaal pedagoge, biografisch coach en moeder van 5 kinderen.

Agenda 

11-11 
Sint Maarten 

16-11 
Studiedag 

23-11 
Ouderatelier 

25-11 
Adventmarkt 

mailto:administratie@vbs-deregenboog.nl

