
     SpilPost   
                     Vrije Basisschool De Regenboog            

   Kinderopvang Wonderboom

Weekspreuk 

Ik doorvoel de kracht van het wereldbestaan; 

Zo spreekt de helderheid van het denken, 

De groei van de eigen geest indachtig 

In duistere wereldnachten, 

En richt op de nabije werelddagen 

De innerlijke stralen van de hoop. 

Rudolf Steiner 
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Nieuws van de Bieb - Media Ukkie Dagen 2023

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 24 t/m 31 maart 2023 wordt aandacht gevraagd 
voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. 
We willen allemaal dat kinderen gezond opgroeien met media. Hierbij is de balans 
tussen mediagebruik en andere activiteiten erg belangrijk. En tussen stilzitten en 
actief bezig zijn.  

Op 28 maart wordt er van 20.00 uur tot 21.00 uur een landelijke Webinar 
georganiseerd door MediaSmarties. Via deze inschrijflink is er meer informatie te 
vinden https://www.mediasmarties.nl/mediaukkiedagen/ .  

Daarnaast besteden we op onze locatie in de Witte Dame ook aandacht aan de 
Media Ukkie Dagen. Volg de QR code speurtocht, breng een kleurplaat tot leven 
met Quiver of ontdek de mogelijkheden van onze robotslak Qobo! Op zondag 26 
maart tussen 14.00 uur en 16.00 uur kun je kennismaken met deze middelen op 
onze Jeugdafdeling.
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediasmarties.nl%2Fmediaukkiedagen%2F&data=05%7C01%7Cn.cowman%40vbs-deregenboog.nl%7Cc90e99cd24e449c27ea708db1faa7c36%7C196d2d38e3cf4ff29dc9bd56ba6b18b5%7C0%7C0%7C638138589325687879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DNfEGad7WlrVyhVJK5ChGRAjqJxR1os9KiqjcVbF1a0%3D&reserved=0


Agenda 

13-03 
Studiedag 

Kleuterbouw 
Alleen kleuters 

27/28-03 
Schoolfotograaf 

31-03 
Palmpasen 

07-04 
Paasfeest 

Agenda 

10-04 
2e paasdag 

Alle kinderen vrij 

12-04 
Studiedag 

Alle kinderen vrij 

22-04/07-05 
Meivakantie 

18/19-05 
Hemelvaart 

Alle kinderen vrij

“Maart, maart, maart, 
Maart roert zijn staart. 

Laat koning winter nu 
maar gaan, 

Maak voor het 
zonnetje ruim baan!” 

Mijn ervaring tot nu toe bij de euritmie opleiding - Nicola Cowman

Het is een intensieve dag, een lange dag. In eerste instantie komt er ontzettend 
veel op mij af. Van antroposofisch menskunde, pedagogische euritmie, toon 
euritmie, woord euritmie, muziektheorie, het is een hele lijst.
Hoe kan ik al die kennis opnemen, begrijpen, in zo’n relatief korte tijd?
Na de eerste paar maanden volgde twee intensieve weken fulltime.
Daar kwam mijn eerste echte ‘aha’ moment. De diepte in. Echt voelen en van 
daaruit bewegen. Heel bijzonder.
Dat contact met het diepste innerlijke en alles daaromheen, wat ik voor het eerst 
heb ervaren tijdens mijn yoga lessen die ik volgde en later de opleiding, kreeg nu 
allemaal nog veel meer lagen. 

Van januari tot aan de zomer duik ik nu de eerste jaren op school in tijdens de 
pedagogiek lessen. Ik kijk mee bij collega’s in de lessen op andere scholen. 
Zo ook bij ‘onze’ Bert die bij ons op vrijdag, mijn opleidingsdag, les geeft aan de 
bovenbouw.
Ik leer hoe je vanuit de levensfase en belevingswereld van een kleuter, of 1e/2e 
klasser ( groep 3/4 ) vorm geeft aan de les dmv sprookjes. Groots uitbeelden, 
vormkracht langzaam introduceren en ontwikkelen.

Ik ontmoet inspirerende docenten die mij nog meer enthousiasmeren. 
Wat maakt mij zo enthousiast? Kinderen mee te kunnen gaan nemen in hun 
groeiproces, leren voelen, ‘ zakken ‘ in hun lijf en vanuit vertrouwen gaan 
bewegen naar de ander, de groep en uiteindelijk de buitenwereld.


