Saluto-Genese v.z.w
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

December 2009
Advent - Geboorte

Piero della Francesca: Madonna del Parto, Fresko te Monterchi, Firenzé.

Oorsprong van leven
draden weven
in het zoeken
naar wat ooit begon
Begin van teken
zinvol weten
bij het vernemen
van wat ooit in je zong.
Laat ‘het kind in jou’ je
zacht genaken,
steeds dichter bij je hart geraken
bij het horen van het woord
dat opwelt uit jouw levensbron.
Rik Fagard Advent - december 2009
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De barende Madonna.
Het blauwe, omhullende kleed van de wordende moeder; het door twee engelen opengehouden
merkwaardige ronde gordijnenhuis van warme, zware wollen stof, als een baarmoeder, een cocon, die
zich opent; de naar binnen gekeerde blik van de Madonna; het beschermende en aanrakende gebaar op
het ‘wordende’; het naar binnen luisteren in haar stille houding, dat alles overvalt ons met eerbied en
stille aandacht.
Wat gebeurt hier? Waarvan ben ik hier getuige?
In de verwachtingstijd naar ‘de geboorte van het Kind’ is er in ons een fysieke en zielsmatige
overgevoeligheid, een openheid van hoge orde waar te nemen. Een stemming van onverdraaglijkheid,
onevenwichtigheid, overreactie is, aan deze periode van innerlijke groei en wachten, ons niet vreemd.
Aan iedere nieuwe geboorte in ons bewustzijn gaat zulk een verwachtingstijd vooraf. Incarnatieweeën
zijn het die ons van ons zelfbewustzijn naar het Christusbewustzijn leiden.
De houding van de twee begeleidende engelen is deze van stevigheid, evenwichtige kracht en
vastheid op de aarde, standvastigheid, liefdevolle, misschien ook humorvolle vaste houding van
‘willen ver-staan’ en ‘willen begeleiden’. De twee engelen helpen de vrouw om het wordende in haar
meer en meer in harmonie met zichzelf te brengen. Zijn deze 2 engelen de engel van de barende vrouw
en de engel van het kind? Welke gemeenschappelijkheid hebben ze? Maar deze 2 kosmische figuren
helpen haar ook bij de geboorte. Het is een tweevoudige geboorte: de amandelvormige ‘scheur’ in het
blauwe kleed, die de geboorte van het kind inzet, maar ook het naar buiten treden uit de warme,
wollen, gesloten cocon (in het originele fresco-relief te Monterchi, dat erg beschadigd is geraakt, was
er nog een gesloten dak in kapvorm bovenaan, die de zijwanden van de cocon tot een omkapselende
baarmoedervorm maakten) van de vrouw zelf, die haar vorige toestand verlaat om zélf ook opnieuw
geboren te worden. In deze verwachtingstijd is het niet onbelangrijk hoe de ‘Wordende Madonna’
omgaat met haar zielekrachten: met het denken, met het voelen, met het willen.
De geboorte van ‘het kind in ons’ vraagt om een nieuwe bewuste en vastberaden omgang met ons
denken, ons voelen en ons willen.

We willen jullie allen ,
ook de nieuwe initiatieven voor het kleine kind,
van harte een innige Kersttijd en
een Zalig en gekerstend Nieuw Jaar 2010 toewensen!
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Saluto-Genese vzw
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood
Maatschappelijke zetel: Bergenstraat 151 te 3052 Blanden
LIDMAATSCHAP
Info over cursussen en/of bestellingen:
Tel en fax 2009
016/40.31.80 ; salutogenese@skynet.be
10 euro
LIDMAATSCHAP 2010
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rekeningnummer saluto-genese vzw
2
523- 0456682- 81

Kalender 2010 voor allen!

22 december 2009 te Gent:

Kerstfeest Antroposofische Vereniging be.
i.s.m. de ledengroep Gent van de A.V.
Info: 09/233 54 58
Plaats: Lousbergskaai 44, 9000 Gent

24 januari 2010 te Leuven:

Nieuwjaarsreceptie Antroposofische Vereniging.
Plaats: R. Steinerschool: 'De Zonnewijzer?'
Privaatweg 7, Wijgmaal Leuven.

15-17 januari 2010 te Stuttgart:

Vormingscongres!!!:
"Flucht in virtuellle Welte. Reale Bezieung mit Kinder
gestalten.?"
info: Nähere Informationen: Agentur „Von Mensch zu
Mensch“, Andreas Neider und Laurence Godard,
Plaats: Zur Uhlandshöhe 10, D-70188 Stuttgart.
Tel.: 0711-2485097,aneider@gmx.de. www.bildungskongress2010.de

29 januari 2010:

Lezing: "Een 'betere' wereld voor kinderen."
door Prof. Michiel Matthes
Info www.antroposofie.be

10 februari 2010:

Nationale studiedag kleuterleidsters te Turnhout:
“Denken – voelen - willen- Hoe helpen we het kind om zich met
deze drie zielengebieden harmonisch te verbinden.

22-26 mei 2010:

Pinksterconferentie te Hannover:
"Pinksterconferentie"
www.waldorfkindergarten.de

2-5 juni 2010:

Internationaal kleinkindcongres !!!! te DornachGoetheanum:
"De waarde van het kleine kind." “Wat houdt het kleine
kind gezond. Van de salutogenetische aanzet in de
kleinkindpedagogie van Rudolf Steiner.
www.goetheanum.de
Aanmelden best zo vlug mogelijk! zodat je workshops
kan kiezen - kan uiterlijk tot woensdag 19 mei 2010!!!
Pdf downloaden op:

www.goetheanum.org/fileadmin/vk/2010_06_02_Kleinkindertagung/Programm_Kleinkindertagung.p
df

te verwachten - lente 2010: “Wat houdt het kind gezond?”
Studiedag voor alle opvoeders van het kleine kind van 0-3 jaar, met een praktijk!!!

Voor het internationale werk van de vereniging voor kleuterscholen is er een nieuwe vereniging
gegrond:
International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education: IASWECE
Box 34 , 16126 Stockholm/Schweden
Tel.: 0046-8-551 702 50, Fax: 0046-8-6949350,
info@iaswece.org
www.iaswece.org (hun wereldNieuwsbrief is heel interessant!)
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Wolfgang Goebel
Schutzimpfungen selbst verantwortet
Zelf verantwoordelijk voor inentingen!
Een basis voor eigen beslissing.
Vrijlatend en zakelijk biedt deze gewaardeerde en top actuele raadgever zich aan voor allen, die zich
met het voor en tegen van de (beschermende) inentingen wil uiteenzetten met de noodzakelijke en
onontbeerlijke basisinformatie. Dit boek geeft aan allen betreffenden, in een tijd van toenemende
vervreemding, een onontbeerlijk basisweten voor het kunnen nemen van zelfverantwoordelijke
beslissingen.
Aethera im Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus, aktualisierte und überarbeitete Neuauflage 2009
200 Seiten kartoniert, ISBN 978-3-7725-5045-4, € 16,90

Veel voorspoed en gloednieuwe wensen voor het jaar 2010 aan alle
nieuwe initiatieven te België voor het kleine kind!
o.a. ‘De Sterrelichtjes te Olen’, ‘De Goudsbloem’ te Leuven, l’Enfance de l’Art te Tournai,
‘Twinkeling’ te Hasselt, ‘het kinderonthaalinitiatief te Turnhout’ en Gent..?

Kribbe , ‘l’Enfance de l’Art’ te Tournai vanuit de inzichten van de
antroposofie.
Naar aanleiding van de opmaak van ons Projectplanboek: "Rudolf Steinerpedagogie in de
eerste drie levensjaren van het kind. Een project in het spanningsveld van ideaal en werkelijkheid."
nam ik contact op met de initiatiefnemer Jean-Paul Coucou met de vraag voor enkele mooie
foto’s uit het net opgerichte kinderonthaal ‘ l’ Enfance de l’Art’ te Doornik. Ik wil jullie laten
meegenieten van het mooie kinderonthaal en zijn reilen en zeilen te Tournai in Wallonië.
Beste Jean-Marie Coudou,
Hoe gaat het met het initiatief voor het kinderonthaal te Doornik? Hebben jullie misschien een
Nieuwsbrief? Hoe loopt het zo allemaal?
We zouden jullie willen vragen of we enkele foto's van de inrichting van de leefruimten en
slaapruimten in ons 'Projectplan' zouden mogen publiceren. Het projectplan zal de titel
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dragen: "Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind. Een project in
het spanningsveld van ideaal en werkelijkheid."

We willen jullie vele goede kind-wensen toezenden en een verdere goede ontwikkeling voor '
Enfance de l'Art'.
in naam van vzw Saluto-Genese, Annelies Sysmans

Bonjour Annelies,

Que le titre est bien choisi!
deux ans de fonctionnement entre la réalité d'abord, dure et exigeante, et l'idéal qu'il faut garder à
l'esprit tout au long des semaines de travail.
L'environnement matériel est ce qu'il y a de plus facile à réaliser, mais le plus beau des outils n'est
efficace que dans les mains de l'artisan qui est capable de s'en servir et qui a l'imagination nécessaire
pour la création de l'objet désiré.
La première des réalités, c'est qu'on DOIT engager des PUERICULTRICES pour être dans les normes
de l'O.N.E. et que, le "marché" de l'emploi nous a obligé à travailler avec des personnes peu formées
sur le plan éducatif et non pas avec les personnes qui avaient désiré et mis en oeuvre ce projet parce
qu'elles n'avaient pas le diplôme de PUERICULTRICE.
Une autre réalité est que la principale motivation des travailleurs est de gagner de quoi occuper leurs
loisirs et que leur principale difficulté est de travailler en équipe, ce n'est qu'après quelques essais
insatisfaisant et près de deux ans de (dys) fonctionnement que nous parvenons à former une équipe qui
se supporte et est ouverte à parfaire sa formation de puéricultrice pour arriver à perfectionner son
travail vers les buts que nous nous sommes fixés.
Je pense pouvoir dire que l'équipe est maintenant prête à travailler ensemble et depuis quelques
semaines, des signes nous font savoir que les choses bougent et grandissent dans le sens que nous
voulons. C'est incroyable comme l'arrivée et le départ de certaines personnes changent les autres,
bloquent ou ouvrent des portes...
Ceci dit, notre travail avec les enfants a toujours été un travail de qualité, les problèmes ont rarement
déteint sur les familles qui considéraient toujours notre milieu d'accueil comme de très bonne qualité.
Depuis la rentrée, nous voyons que l'équipe a dépassé le "stade" de s'accepter mutuellement et elle se
regroupe autour de Brigitte pour entamer sa "formation pédagogique"; nous travaillerons cette année
la capacité de travailler en collège et attacherons toute l'importance à la consolidation de cet "Esprit"
d'équipe qui doit naître entre des personnes ABSOLUMENT NON PREPAREES dans leurs études à
travailler en équipe.
En ce qui concerne les photos, je vais t'en envoyer plusieurs, mais je n'en ai pas des dortoirs. Ils sont
juste assez grands pour les 8 et 10 lits, ceux-ci sont tous en bois naturel, pin ou hêtre, les murs sont
blancs et les fenêtres occultées par des panneaux de bois cachés par les rideaux. Il y fait très sombre
et hormis un mobile de laine piquée représentant les anges gardiens, il n'y a pas de décoration.
Le personnel ne s'autorise pas à proposer quelque chose, il ne se sent pas encore assez proche de
nous. La réglementation sociale crée une séparation entre l'employeur et l'employé et ce n'est que
petit à petit que la confiance s'installe.... Mais elle s'installe!
Avec tout ça, on a laissé tomber notre "petit journal semestriel" par manque de temps, on reçoit bien
les vôtres, merci!
Les jardins d'enfants sont devenus trop petits et nous avons un problème de locaux à résoudre pour
arrêter de refuser des enfants qui se pressent de plus en plus nombreux à notre porte. Mais Brigitte ne
peut pas se dédoubler, Thérèse qui s'occupe des plus petits (2,5-3,5 ans) n'a pas notre formation, mais
elle est très compétente et passionnée par l'éducation, ... Nous avons donc aussi besoin pour le
troisième Jardin d'Enfants à venir d'une jardinière, une belge, chômeuse si possible, pour entrer dans
les programmes d'aide pour l'emploi...
C'est pas facile tout ça, mais c'est passionnant!
N'hésite pas à me poser des question.
à bientôt!
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Foto’s uit de praktijk, klein geïnproviseerd bureel en washok incluis.
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Het bijzondere, innige spel!
Als kinderen écht spelen,
worden innigheid en verbondenheid met een andere, onzichtbare wereld tastbaar .

Koetje verbergt zich in haar stal voor de vos.

Sssst, paard koe en varkentje slapen nog!

Ja, nu ga ik eens mijn laarsjes alleen aandoen!

Zou dit notenbootje ook zo goed kunnen varen als mijn bootje
van sinterklaasappelsintje?

Hier is eten, en hier is het drinken voor paard!

Mag ik ook helpen bij de koekjes?

9

10

11

SPELEN!
Spelen met het licht. Spelen met de schaduw. Spelen met mijn eigen handjes, met het zand,
het water, met een vlammetje, met een pluimpje in de lucht! Een scheppend avontuur op een
lange hemelreis! Een stralend deugddoend ogenblik in de eeuwigheid! Een verbonden zijn
met de beeldenwereld in tijd- en ruimteloze Zonnekracht. Een oplichten in het nu, van wat
was en wat zal zijn. Spelen is als een deugddoende en soepele landing, met een bolle, wijde
parachute; een langzaam, zacht en luchtig ingroeien in het eigen lichaam en in de eigen aardse
omgeving. Spelen en zich vervelen zijn de twee grootste vrijheidsdaden van het kleine kind;
daden die het kind helemaal zelf toelaat en improviseert. Spelen is voorwaarde om een
gezonde lichamelijke, zielsmatige en geestelijke ontwikkeling te gaan. Spelen!, dat doet het
kind origineel scheppend, in de levensstroom van zijn ‘ik-lijn’. In het kinderlijke spel
openbaart zich verleden en toekomst.
Het innige spel vanuit de ondoorgrondelijke eigen diepte, alleen of samen in samenhorigheid,
is als een balsem voor de naar adem snakkende ziel.
Een kind dat op een bepaalde dag niet heeft mogen spelen, kan hierbij echte fysieke pijn
ervaren.
Spelen brengt wisselwerking tussen 2 soorten bewustzijn: het kosmische en het meer aardse
bewustzijn. Spelen doet deugd! Het kan harmoniserend, gezondheid- en
ontspanningschenkend zijn. Maar in onze hectische wereld zullen de voorwaarden voor het
vrije spel steeds meer als harmoniserende en genezingbrengende principes voor kinderen met
aandachtig bewustzijn moeten worden ingericht.
Vaak denk ik: “Echt spelen, in innigheid en verbondenheid! Dit mogen we het kind toch
zomaar niet ontnemen?”
Vaak denk ik er ook aan, hoe we voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, het innige spelen in rust en
concentratie, in onze door de economie bepaalde wereld, zo onmogelijk maken. De telefoon
gaat af, lange telefoongesprekken volgen, nieuws en radioprogramma’s worden opgezet, films
en video’s worden bekeken, er wordt gemaild, gegoogeld, getwitterd en gefotoshopt. Het
virtuele raam gaat dagelijks open en …. We praten zoveel. Is er stilte waarin gespeeld kan
worden? Is er tijd om het spetterpak en de laarsjes eens aan te trekken voor een flinke
natuurwandeling?
Vele kleine kinderen worden dagelijks ‘verplaatst!’. Ze verlaten de eigen levensomgeving, de
vertrouwde mensen, de eigen leef- en speelhoek, het eigen etherveld. Het spel dat zich heeft
kunnen ontwikkelen in de eerste ochtendogenblikjes, wordt afgebroken. We willen
vertrekken, we zijn gehaast, we moeten nog zoveel. Wij hebben zoveel plannen met ‘onze’
dag! We hebben volle programma’s, rijden heen en weer, hebben vele telefoongesprekken,
we maken snelle, snokkige, korte en los van elkaar hangende gebaren en handelingen, we
haasten ons, snellen aan de situatie voorbij en doen alles ‘eventjes’. De leefomgeving wordt
ingeruild voor de auto en het verkeer. Het kleine kind, soms enkele maanden oud, moet zich
dan na de autorit, opnieuw ‘inleven’ in een andere leefomgeving op verplaatsing. Dit vraagt
veel levenskrachten van het kind en het wordt hierbij ook uit zijn droom en kosmische
verbinding gehaald. Het kind voelt zich verbrokkeld en verdeeld en veel van wat anders
onbewust vanzelfsprekend verlopen zou, wordt er nu intellectueel uitgelegd. Het wakkere
bewustzijn ontwaakt al heel vroeg bij deze kinderen.
Wat betekent dit voor het kind?
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Bij Rudolf Steiner vinden we tal van gouden sleutels om een nieuwe, heilzame, continue
speelomgeving voor het kleine kind in te richten. De behoefte naar een behaaglijke, gezellige,
omhullingschenkende en liefdevolle omgeving is een basisbehoefte van ieder kind. Zeer
inspirerend is de nieuwe zintuigleer van Rudolf Steiner waarin hij spreekt over 12 zintuigen,
met o.a. de basiszintuigen in het bijzonder voor de opvoeding van het hele kleine kind.
De spelbegeleider richt de omgeving zo in dat het kind rijke, eerlijke, waarachtige en
gevarieerde ervaringen kan opdoen, ten behoeve van de eerste basiszintuigen.
Spelenderwijs ontwikkelt het kleine kind het tastzintuig, het levenzintuig, het eigenbewegingszintuig, het evenwichtszintuig, het gezichtszintuig en warmtezintuig. De opvoeder
zorgt voor rijke en deugddoende tastindrukken van natuurlijke materialen, gezondmakende
levensindrukken zoals welbevinden en rust en voldoende slaap, frisse lucht, lekker en gezond
en natuurlijk eten, gezonde, natuurlijke kleding, …, rijk gevarieerde vrije
bewegingsmogelijkheden in frisse buitenlucht, met voldoende aandacht ook voor de
ontwikkeling van het eigen evenwicht!
Een goede geur-, smaak-, gehoor-, taal- / spraak-, gedachten- en ikzintuig zijn van deze eerste
zes zintuigen dan de metamorfose.
We vinden ook de volgende uitspraak over het kleine kind:
“Het kind doet wat het wil…. Het is niet toegankelijk voor de ‘vreemde wil’.”
“De kleine Mario wordt wakker, wordt gezellig door mama uit het bedje gepakt, een ‘goede morgen’
klinkt in de oortjes, een ochtendliedje klinkt en hij voelt moeders warme hand op zijn wang. De
handjes, voetjes en het gezichtje worden gewassen, de tandjes worden gepoetst en Mario krijgt nieuwe
kleertjes aan. Mama heeft ze de vorige avond al zorgvuldig klaargelegd.
Beneden geurt het ontbijt! Lekkere warme melk met honing en een snuifje kaneel, mmmm!
“Kom Mario, we gaan lekker eten!’
Maar Mario gaat eerst voelen of popje droog is. Popje viel gisteren in de vuile modderplas. Samen
met mama had hij pop gewassen met water en zeep en dan bij de kachel gelegd. Ja, pop is nu droog,
maar de haartjes nog niet helemaal. Hij wrijft en frot de haartjes droog met een lap, herhaalt dit vele
keren en legt de pop nog even verder te drogen op een zachte handdoek bij de kachel. Hij hoort niet
dat moeder weer roept voor het ontbijt. Maar nu moet Mario nog de natte lap ophangen.
Moeder begint alvast de appelsientjes te persen en het appelsiensap wordt over de glazen verdeeld
voor alle huisgenoten.
Ja en daar is Mario. Hij wil ook met de perser leren omgaan en helpt moeder. Komt oma ook in de
ochtend mee eten? Ja, jij mag voor oma persen. En als dan oma mee aanschuift en we het broodliedje
gezongen hebben, smaakt alles zo lekker en zo zoet!
Moeder moet vandaag niet weg en alles loopt speels en gezellig.”

Ja, hoe plannen we ons dagverloop, zodat het kleine kind in zijn autonome en originele wijze
om te ‘leren’ niet gestoord en niet ontgoocheld wordt, maar ondersteund en gesterkt?
Ja, hoe leiden we de trotsperikelen een beetje af, zodat het niet altijd tot hoge pieken van
weerbarstigheid en boosheid moet komen, maar een grapje of beeld de wil van het kind
ergens anders heen leidt?
Om op speelse en fantasierijke oplossingen te komen moeten we ons ontspannen en relaxed
voelen.
In haast, ergernis of in een stresserende drukte komen we op niets. Uit tijdsgebrek, irritatie en
innerlijke gespannenheid dwingen we het kind tot allerlei opdrachten en plichten. Hoe groter
we het spanningsveld maken tussen ‘mag en mag-niet’, tussen ‘ja en neen’, tussen luisteren of
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een straf, hoe minder het kleine kind de juiste ‘openheid’ en ‘rust’ in zichzelf vindt om vrijuit
te kunnen spelen.
De spelbegeleider richt de wil van het kind maar dringt de eigen wil niet op.
Het kleine kind heeft een eigen, duidelijke, inhoudsrijke, werklustige, fantasievolle
wilskracht. Het kleine kind heeft een grote wil, maar deze is nog ongestuurd. Als we hem
deze grote levenskrachtige wilskracht laten behouden, deze met milde, vriendelijke en
uitnodigende duidelijkheid richten naar een handeling, verloopt alles in spelvorm! Het kind
dat in zijn opborrelende, levenskrachtige levenswil gesterkt wordt door te mogen handelen en
ondernemend te mogen spelen, schept vanuit een authentieke, opborrelende fantasie- en
ideeënkracht. Het kind speelt zich gezond! Een rustig en sterk ritmisch dagverloop is hiervoor
dan de ideale ondersteuning.
Spelen in rust en verinnerlijking is een levenskwaliteit die de volwassene het kind niet
mag ontnemen!
De spelbegeleider van het kind is een soort ‘beschermer op de drempel’, een soort
‘vertrouwenschenkende en rustgevende wachter op de drempel’. Alleen wanneer het
kleine kind zich helemaal zeker voelt bij ons, zich rustig en ontspannen weet en zich
ongestoord weet, kan het zijn ziel openen om te gaan spelen. Want spelen is zich openen voor
een grote, machtige, imaginatieve wereld vol klank, kleur, beelden, wijsheden en ideeën.
Hiervoor is stilte nodig in de omgeving van het spelende kind. De ideeënwereld is een
geestelijke wereld. Een spelend kind laat deze grote inspiratie vanuit een hogere werkelijkheid
in zich slapend doorsijpelen. ‘Spelen’ in de aardse werkelijkheid van de alledaagse dag is als
dromen in de exceptionele werkelijkheid van de slaap.
Om een kind zijn ‘droombewustzijn’ niet te ontnemen, zijn vele bijzondere kwaliteiten van de
volwassene en van de spelomgeving nodig.
De spelbegeleider draagt in zich een groot respect voor de waarde van het kind. Hij
neemt het kind onbevangen en liefdevol waar. Hij draagt geen enkel moreel oordeel over het
kind.
De spelbegeleider heeft volledig vertrouwen in de helende kracht van het spel.
De spelbegeleider laat alle initiatiefkrachten voor het spel aan het kind. Het kind zelf
leidt het spel. De volwassene houdt zich terug.
De spelbegeleider is een zekerheidgevende helper voor het kleine kind. We geven het
kind het vertrouwenschenkende gevoel dat het goed is. Bijv: twee kinderen spelen bij het
afhalen ‘giftige slang’ op de mat. In plaats van het tamelijk wilde en rondschreeuwende spel
te verbieden en af te breken, leg ik een groot kussen en doe het voorstel dat ze vissen zijn. Al
dadelijk verbergt één vis zich onder de ‘steen’ (het kussen) en de andere zoekt hem. Het leuke
spannende spel verloopt nu in stilte en het afhalen van de andere kinderen verloopt fijn.
De spelbegeleider is zonder verlangens, stil en bescheiden op de achtergrond, zonder
eigen impuls, zonder moraalvinger, zonder drukdoenerij en onrust. Hij zingt eerder dan
dat hij veel praat.
De spelleider is niet druk pratend, maar doet geconcentreerd en met innerlijke
enthousiaste verbondenheid zijn eigen handwerk, liefst een handvaardige, eenvoudige
ambacht. (bijvoorbeeld: noten kraken, appeltjes schillen, appels snijden om te drogen, breien,
naaien, iets herstellen, afstoffen, plooien, vegen, boenen, schikken, koken, …)
De spelbegeleider laat zich meenemen op de beeldenreis van het kind en luistert
interessevol en nauwgezet toe naar de inhoud van het spel, de motieven van het kind, de
taal en uitdrukkingswijze van het kind. Hij neemt de gebaren en handelingen
nauwkeurig waar. Dan gaan de deuren van deze kinderlijke ziel voor ons open. Het
spelende kind is ‘wijzer’ dan de volwassene.
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De spelbegeleider zorgt voor een stille hoek, stille aandacht, vreugde en blijdschap, het
doorzichtige voorbeeld, eigen eenduidigheid en consequente wilskracht. Bijvoorbeeld:
zelf een ambacht voltrekken in een doorzichtig, chronologisch opgebouwd verloop, zoals van
graan tot brood, van schaap tot breiwerk, van oogst tot soep,…)
In het spelen zijn humor en nabootsing een trouwe begeleider.

Spelen is leren voor het kind! Spelend leren, lerend werken, werkend spelen! Als de dag om
is, en we nog eventjes wachten op de ouders, rijgen we wat oud brood, stukjes appel en
pindanootjes op een ijzerdraad voor de vogels, die buiten in het koude sneeuwweer op zoek
zijn naar voeding en warmte.
Met de laatste kinderen gaan we de voedselstokjes buiten aan de boomtak hangen.
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Praktische informatie
Datum:

woensdag 10 februari 2010

Plaats:

Michaëlschool R.Steinerschool Turnhout
Hovenierstraat + 53, 2300 Turnhout:
www.steinerschoolturnhout.be en klik op ‘info’.
Parkeerplaatsen zijn beperkt in de omgeving van de school
(Boomgaardplein of omliggende straten)
De school ligt op loopafstand (25min.)van het station
Turnhout of (15min) van de Grote Markt.(ingeven op Google
Maps)
Alle collega’s, medewerkers in peuter/kleuterhuis alsook
onthaalmoeders, leraren van onder- of bovenbouw en
bestuursmedewerkers zijn van harte uitgenodigd.

Doelgroep:

Deelnameprijs:
Maaltijd:

8,00 € per persoon

Gelieve zelf voor boterhammen te zorgen. Koffie, thee en
soep zijn voorzien.

Nationale Vereniging van
Kleuterscholen op basis van Rudolf
Steinerpedagogie in België

Studiedag
Denken – voelen - willen
Hoe helpen we het kind om zich met deze drie
zielengebieden harmonisch te verbinden.

Inschrijving:

vóór 19 januari via het inschrijvingsformulier in bijlage
ingevuld terug te sturen naar de Federatie Steinerscholen,
t.a.v. Peter Depraetere, Gitschotellei188, 2140 Antwerpen of
te mailen naar steinerscholen@telenet.be . De factuur voor
de deelname volgt.

Woensdag 10 februari 2010

Organisatie: Nationale Vereniging van Kleuterscholen op basis van
Rudolf Steinerpedagogie in België in samenwerking
met de Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen.

Michaëlschool R.Steinerschool Turnhout
Hovenierstraat + 53, 2300 Turnhout
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Inhoud

Dagindeling:

Denken – voelen - willen
Hoe helpen we het kind om zich met deze drie zielengebieden
harmonisch te verbinden?
Steeds meer kunnen we in de ontwikkeling van het jonge kind
eenzijdigheden waarnemen. Kleine kinderen zijn vaak reeds heel vroeg
verbaal en wakker in hun denken, maar tonen tegelijkertijd vaak een
ontwikkelingsvertraging op motorisch gebied. Op sociaal – emotioneel
gebied lijken steeds meer kinderen speciale aandacht te vragen en
kunnen niet langer vanzelfsprekend deel uitmaken van de groep.
Rudolf Steiner voorzag reeds dat het uiteenvallen van denken – voelen
en willen een voortschrijdende ontwikkelingstendens was, waar wij in
toenemende mate mee zouden te maken hebben.
Een belangrijke opdracht voor het onderwijs is dan ook om het kind te
helpen deze te verbinden met elkaar en te doordringen met de eigen
individualiteit.
Naast het maatschappelijk gegeven waardoor het kind in de
ontwikkeling wordt beïnvloed, is er ook het individuele gegeven van
het kind zelf . Wat brengt het kind als eigen geaardheid mee. Wat toont
het in zijn constitutie als tendens en hoe kunnen we het helpen om
bepaald eenzijdigheden te overkomen..

9u00: onthaal met koffie en thee
9u45: muzikale opmaat
Berichten :- nationale kleuterscholen vereniging
- IASWECE
Voordracht door Helena Marijns.

12u00: Middagpauze met soep en koffie/thee
( boterhammen zelf meebrengen).
13u30: Plenumgesprek:
verdere verdieping rond het thema aan de hand
van concrete vragen
14u50: Zang en afsluiting
15u00: Einde

In dit thema worden we meegenomen door Helena Marijns,
antroposofisch arts, schoolarts, docent in de opleidingscursus van
Saluto-Genese en moeder van drie kinderen.
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