Vrijdag 3 september 2021

Week 35

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Dinsdag 7 september

Ouderavond klas 1/2

19:30

Dinsdag 14 september

Ouderavond klas 5/6

19:30

Donderdag 16 september

Ouderavond klas 3/4

19:30

Donderdag 16 september

Klassenouderoverleg (info volgt)

14:00 op school

Maandag 20 september

Bosdag klas 5/6

Woensdag 22 september

Ouderavond kleuters

Maandag 27 september

Bosdag klas 3/4

Woensdag 29 september

Michaëlsfeest

Donderdag 30 september

Leerlingenoverleg

Inspringen klas 1
Maandag was de eerste dag voor de nieuwe klas 1 op de “grote” school. Dit wordt bij
De Kleine Prins heel symbolisch gevierd met het inspring-ritueel.
Terwijl de overige kinderen en de nieuwe ouders van klas 1 de kinderen toezingen,
komen de kleuters één voor één vanaf hun oude vertrouwde plein over de rozenketting
naar het grote plein gesprongen. De één heel voorzichtig, de ander met een grote
aanloop en een super sprong.

Grondsteen
We hebben het schooljaar op het schoolplein geopend. Naast het ‘inspringen’ van
klas 1 en het zingen van diverse liederen, is ook de grondsteenspreuk door Inge
Langelaar opgelezen.
Het is traditie in de antroposofische beweging om bij de fundering van nieuwbouw
of ingebruikname van bestaande bouw, dit aardse huis in te wijden met een
grondsteenlegging. Dit is een doos die in de grond wordt gestopt met een oorkonde
waarop de grondsteenspreuk geschreven is.
Met de grondsteenlegging wordt aan het fysieke element het geestelijke element
toegevoegd. In een gemeenschappelijke, plechtige handeling wordt bij de legging de
grondsteen als ‘doos’ met spreuk erin op een centrale plek in het gebouw wordt
geplaatst. Hierbij wordt de spreuk hardop uitgesproken als bundeling van de
gemeenschapszin van alle aanwezigen: de zichtbare en onzichtbare. Meestal wordt
hij geplaatst in het fundament van het gebouw.

Bij de bouw van de vernieuwde
Vrijeschool De Kleine Prins
is de grondsteen gelegd in de
fundamenten van de hal en te
herkennen aan het entagon op
de vloer voor het podium.
Een grondsteenspreuk is de in
woorden gevatte intentie of
grondslag van het mensenwerk,
waarvoor dit gebouw de aardse
behuizing is. Het is de in
taal uitgedrukte innerlijke
gemeenschappelijke wil van de
mensen die op dit moment in
dit gebouw een gemeenschap
vormen. Deze spreuk kan
gezien worden als een brief
aan de engelen hiërarchieën
en de elementenwezens om hen
te vertellen wat wij willen
in dit gebouw en als een
uitnodiging aan de
geestelijke wereld om aan dit
mensenwerk deel te nemen en
het te ondersteunen.

De grondsteenspreuk van de Kleine Prins is een aantal jaren geleden naar aanleiding
van een jubileum door de leerkrachten samengesteld. De stichtingsdatum van de Kleine
Prins is 21 april 1983.
Wij richten ons tot de geestelijke wereld
waarmee we verbonden willen zijn voor ons werk op aarde.
Geef ons kracht, moed en licht
om de kinderen te ontvangen in liefde en in eerbied.
Wij voelen ons geïnspireerd door Michaëls wilskracht
en Rudolf Steiners gedachtegoed
waarmee de vrijeschool gedragen wordt.
Wij willen in gezamenlijke verbondenheid
de kinderen voeden in liefde, warmte en geborgenheid
opdat zij zich kunnen ontwikkelen
tot wijsheid, verantwoordelijkheid en vrijheid.
Moge op deze plek vruchtbare ontmoetingen ontstaan
tussen ouders, kinderen en leerkrachten
in lotsverbondenheid.
Opdat wij samenwerken met de intentie van de goede Geest van deze school.

Gymlessen
Woensdag zijn de gymlessen
weer van start gegaan. Een
beetje wennen; voor de juffen
(hoe laat moeten we
vertrekken), de kinderen (klas
1, 2 en 3 gaan voor het eerst
naar gym en iedereen heeft dit
jaar een nieuwe meester) en de
nieuwe meester Mike (hij moet
iedereen leren kennen), maar
het is allemaal heel goed
verlopen. Heerlijk even
bewegen onder leiding van een
gediplomeerde leerkracht.

Muziekstart!
In de bijlage een uitnodiging voor kinderen uit klas 2 en 3 om via het Amphion
Cultuurbedrijf kennis te maken met muziek.

Studio Fonkel
In de bijlage een uitnodiging voor de kinderen om kennis te maken met yoga en
ontspanningsoefeningen bij Studio Fonkel.

Kleuters
We zijn ontzettend
blij dat we weer
lekker fruit van
Odin (voorheen:
Het Volle Pond)
hebben in de
kleuterklassen.
Het is zo fijn om
het samen met de
kinderen te wassen
en snijden. We
genieten ervan.

In het gouden lokaal is
een hoop nieuws te
ontdekken. De
knikkerbanen zijn
favoriet. Ook kun je
mooie figuren leggen in
het kastje aan de muur.
De kinderen vinden het
erg leuk.

Donderdag kwam deze vlinder
op bezoek in het gouden
lokaal. Hij had wat moeite
om de weg naar buiten weer
te vinden. Met wat hulp kon
hij toch weer door het open
raam. De Kleuters waren diep
onder de indruk.

Klas 1-2

Deze week stond in het kader van elkaar leren kennen. Vooral voor de nieuwe klas 1
en voor alle nieuwe kinderen is het allemaal best spannend. Het is heel goed
gegaan.

Om elkaar beter te
leren kennen liet
meester Robin de
kinderen leuke
opdrachten uitvoeren.
Eén ervan was het
vormen van een hele
dikke boom van
kinderen. Wat een
gegiechel leverde dat
op!

Alle knuffels van de kinderen
mogen op de grote stoel
zitten. Anders kan er niet
worden geleerd…

Klas 3-4
In klas 3-4 hebben we
in de groepvormingsperiode les samen
vormtekeningen
gemaakt. Het was heel
gezellig om zo samen
te werken!

Klas 5-6
In klas 5-6 hebben de
kinderen deze week in
groepjes een eiland
“ontworpen”. Daar hoort
natuurlijk ook een
legenda bij.
Vandaag hebben ze hun
eiland aan de andere
kinderen van de klas
gepresenteerd.

