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Nieuwsflits 
juni 2019

De eigenheid van mijn wil vergetende,

vervult de wereldwarmte als zomerbode

mijn geest en zielenwezen.

Het schouwen in de geest gebiedt

om me te verliezen in het licht,

en voorgevoelens verkondigen mij met kracht:

verlies jezelf - om jezelf te vinden.

Weekspreuk Rudolf Steiner

Nieuwe schoolleider

Goed nieuws! Wereldkidz heeft een nieuwe schoolleider voor het
Sterrenbos benoemd. Vanaf komend schooljaar is Suzanne

Keijzer vier dagen per week aanwezig om de school naar de
volgende fase te leiden. Met al haar ervaring in verschillende

rollen binnen de vrijeschool in Zeist, zet zij nu graag haar kennis
en kunde in voor het Sterrenbos.

Samen met het team bouwt zij verder aan onze mooie school.
Wij zijn erg blij dat Suzanne nu al in haar vrije uren bezig is voor

de school. Haar betrokkenheid en inzet geeft ons erg veel
vertrouwen.

Inloop ochtenden
 

Een beeld krijgen van hoe de klassen eruit zien?
Zien hoe de juffen samen met de kinderen aan het werk zijn?

https://mailchi.mp/60b60b79d4f4/vrijeschool-onderwijs-amerongen-nieuwsflits-juni?e=[UNIQID]


Kom dan op 28 juni of 12 juli van 9 tot 10 uur een kijkje nemen bij het Sterrenbos.
Na 10 uur is er gelegenheid om in de docentenkamer na te praten en specifieke vragen te stellen. 

Vertel het rond en wees welkom!

Waldorf 100!

Wereldwijd bestaat het vrijeschool onderwijs in 2019 alweer 100
jaar. Bijzonder en reden voor festiviteiten en reflectie.
Op verschillende websites is te volgen wat er allemaal

georganiseerd wordt: https://www.waldorf-
100.org en https://www.vrijescholen.nl

Op de waldorf- site staan een aantal mooie filmpjes, die het
kijken zeker waard zijn!

Hoe het Sterrenbos en/of de stichting deze heugelijke dag gaat
vieren, laten we weten.

Lezing over structuur binnen het vrijeschool onderwijs

Op donderdag 27 juni organiseren wij een lezing over structuur.  Het
woord 'vrije' in vrijeschool zet veel mensen op het verkeerde been. Wij
horen geregeld ouders zeggen: 'Prachtig die vrijeschool met alles wat ze

aanbieden, maar mijn kind heeft wel echt structuur nodig.'  Wij
helpen graag dit misverstand uit de wereld door deze lezing te geven.

 
Structuur in de vrijeschool? Ja, die is er juist heel veel.

Benieuwd? Kom dan op donderdagavond naar de Proloog en luister mee
naar Rik ten Cate.

Naast zijn ervaring als leerkracht in het vrijeschool onderwijs, heeft hij
ook al jarenlange ervaring op de vrijeschool Pabo.

De zaal in de Proloog is open vanaf 19.30 uur. De lezing start om 20.00
uur.

Hopelijk tot dan!

Agenda

Zaterdag 15 juni: Workshop visleer looien bij Ieders-Kunst.
(aan de Lekdijk in Amerongen)
Zondag 16 juni: Kinderconcert 'Joris en de geheimzinnige
toverdrank' bij Kasteel Amerongen. (start 11.00
uur https://kasteelamerongen.nl/agenda/koffieconcert-
joris)  
Donderdag 27 juni: Lezing over structuur binnen
vrijeschool-onderwijs. (20.00 uur in de Proloog
Amerongen)
Vrijdagochtend 28 juni: Inloopochtend Het Sterrenbos.
(09.00-10.30)

https://www.waldorf-100.org/en/
https://www.vrijescholen.nl/agenda/20-09-2019/waldorf100-festival-conferentie-1
https://deproloog.cc/contact/
https://kasteelamerongen.nl/agenda/koffieconcert-joris


Vrijdagochtend 12 juli: Inloopochtend Het Sterrenbos.
(09.00-10.30)

Copyright © *2018* *Stichting Vrijeschool-onderwijs Amerongen*, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@svoamerongen.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Stichting Vrijeschool-onderwijs Amerongen · Pr.Bernardlaan 32 · Amerongen, Utrechtse Heuvelrug 3958 VM · Netherlands 

https://www.facebook.com/vrijeschoolAmerongen/
mailto:info@svoamerongen.nl
https://www.svoamerongen.nl/
https://facebook.us16.list-manage.com/profile?u=09b7d1fa6de386ec8a94b6ac9&id=0123ae5c91&e=[UNIQID]
https://facebook.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=09b7d1fa6de386ec8a94b6ac9&id=0123ae5c91&e=[UNIQID]&c=be2bea60b3
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://facebook.us16.list-manage.com/about?u=09b7d1fa6de386ec8a94b6ac9&id=0123ae5c91&e=[UNIQID]&c=be2bea60b3
https://facebook.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=09b7d1fa6de386ec8a94b6ac9&id=0123ae5c91&e=[UNIQID]&c=be2bea60b3
https://facebook.us16.list-manage.com/profile?u=09b7d1fa6de386ec8a94b6ac9&id=0123ae5c91&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=09b7d1fa6de386ec8a94b6ac9&afl=1

