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Buiten is het veranderlijk, van mooi blauw met zon naar dreigende 
luchten met buien die je ineens kunnen overvallen. Er is nachtvorst 
maar beschut kun je in de middag soms al heerlijk opwarmen. De 
sneeuw is gesmolten, in de aarde getrokken en dampt soms in het 
eerste echt warme zonlicht….. het ruikt weer naar aarde!  

Kikkers ontwaken, vogels tonen hun prachtige verenkleed weer 
aan elkaar, de eerste knoppen zitten aan de bomen. Moeder aarde 
wil openbarsten en met krachtige weeën in verschijning brengen 
wat zo lang verborgen moest blijven. De natuurrijken (stenen, 
planten, dieren en mensen) worden door nieuwe 
opstandingskracht opgewekt. De lente is in aantocht!  

We hebben nu de 40 dagen tussen kerst en lichtmis achter de rug 
en zijn net gestart aan de volgende cyclus. In grote delen van het 
land is er het afgelopen weekeinde carnaval gevierd; rangen en 
standen werden doorbroken, mogelijkheden om persoonlijke 
verlangens te uiten zijn aangegrepen en soms worden op die wijze 
spanningen opgelost. Er is kortweg gezegd chaos gecreëerd om 
daarna nieuw verbonden weer verder te kunnen gaan richting 
Pasen. De vastentijd of  40dagentijd is nu -na aswoensdag- gestart.  

Steiner heeft over het vasten in VERÖFFENTLICHUNGEN ZUR 
GESCHICHTE UND AUS DEN INHALTEN DER ESOTERISCHEN SCHULE 

geschreven: Zou de mens veel en vaak eten, dan zou hij geen 
vruchtbare gedachten kunnen voortbrengen. Want als de spijsvertering 
zeer veel kracht in beslag neemt, dan blijven geen krachten over voor 
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studiedag 7 april 

op vrijdag 7 april organiseert de 
vereniging voor antroposofische 
kinderopvang een landelijke 
studiedag.  Het thema is inlevend 
waarnemen: het op zoek gaan 
naar de essentie van iemands 
gedrag, zijn of haar 
handelingsimpuls. Om van 
binnenuit te begrijpen wie de 
ander is en wat hem beweegt. 
Een methode die goed 
toepasbaar is op het waarnemen 
van mensen die (nog) weinig zelf 
kunnen vertellen over hun 
handelingsimpuls, zoals de 
kinderen die overdag aan onze 
zorg toevertrouwd worden door 
jullie.  

Minne en Rozelinde zijn op 7 
april daarom gesloten!   

Op Tomte zal 1 van de juffies 
werken met een invalkracht  

Voorstelling 

Vrijdag 3 maart: De Mier 
Nienke Weijsenfeld van het 
Utrechtse theatergezelschap 
Koffie & Kaas vertelt "De Mier", 
een beeldende vertelvoorstelling 
gebaseerd op "het vertrek van de 
mier" van Toon Tellegen. Achteraf 
zal Nienke met het jonge publiek 
nog wat moois maken. 

Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Bijdrage €5,- per kind, inclusief 
drinken en iets lekkers. 
Inloop 15.30, start voorstelling 
15.45 - 17.00 uur  

     Opvang Anders  
                  stichting voor antroposofische kinderopvang 
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het denkvermogen. Juist mensen die de wereld met de producten van hun 
geest verrijkten, hebben op zeer karige kost geleefd. Schiller, Shakespeare 
en veel van onze dichters, aan wie wij nu prachtige werken hebben te 
danken, hebben zich door zware ontberingen heengewerkt. De geest is 
nooit zo helder als na lang vasten. Ook in de geschiedenis van religieuze 
ordes en in de levensbeschrijvingen van heiligen vindt men talrijke 
voorbeelden van de werkingen van een matig leven. De grootste heiligen 
leefden slechts van vruchten, brood en water, en geen groot heilige was 
ooit bekend, die bij een copieuze maaltijd goddelijke krachten aan het 
werk zette. Ook alle grote wijzen uit de oudheid waren geroemd om hun 
matigheid. 

Bij ons op de groepen vasten we niet. Er zijn gezinnen met al wat 
oudere kinderen die in deze weken van maandag tot en met zaterdag 
thuis op bepaalde momenten soberder eten om stil te staan bij andere 
mensen / gezinnen die het minder hebben of  als opmaat naar het 
feest met Pasen, waar we de opstanding mogen vieren.  

Dat Paasfeest vieren we in april uitgebreid met de kinderen door 
middel van feestelijke lunches, daarover in de volgende nieuwsbrief  
meer!  De komende 40 dagen staan bij ons daarom in het teken van 
de start van al het nieuwe leven in deze tijd van het jaar. De liedjes en 
verhalen in de kring of  aan tafel gaan over de ontluikende natuur 
met de krokusjes die verschijnen, de kuikentjes en lammetjes die 
geboren worden. En we hopen op een mooie droge lente opdat de 
kinderen weer veel buiten kunnen spelen!  

themadag: vitaliteit  (ingezonden door pedagogiek voor het jonge kind)    

Vitaliteit gaat over hoe je je voelt. Heb je energie, ben je opgewekt en 
heb je zin om dingen te ondernemen? Of  voel je je mat en lusteloos 
en is alles teveel? Het is kostbaar als je energie genoeg hebt om je 
eigen werk te doen en je leven te kunnen inrichten zoals jij wilt, daar 
kan je letterlijk mee vooruit in het leven en je wordt er blij van.  
Als opvoeders van kleine kinderen wordt er méér van je gevraagd.  
Zeker in de eerste 7 jaren is het nodig dat het kind op jouw vitaliteit 
kan meedeinen, er zelfs iets van mag “opeisen” als het bijvoorbeeld 
ziek is. Jouw levenskracht en gezondheid zijn van invloed op het 
kleine kind dat jij opvoedt of  begeleidt, want je vormt ook een 
voorbeeld, waar het kind onbewust van leert. Reden genoeg om 
vitaal te blijven en ook goed voor je eigen levensbron te zorgen, zodat 
je niet uitgeput raakt en de  bron opdroogt.  

De dag vindt plaats op 11 maart 2017 van 10.00 – 16.00 uur, 
Stichtse Bovenbouw, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist. Kosten  
€ 65,- p.p. Inclusief  lunch. In de pauzes zijn winkeltjes aanwezig 
(contant betalen). Inlichtingen over deze themadag:  
www.pedagogievoorhetjongekind.nl 
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Bijdrage OC 

De Oudercommissie heeft 
verzocht om een vrijwillige 
bijdrage van 6,- voor hun lief en 
leed pot. Het mag overgemaakt 
worden naar het rekeningnr van 
Opvang Anders ovv bijdrage OC 
of kan contant in een envelop 
met naam van je kind(eren) erop 
worden ingeleverd. Namens de 
OC alvast veel dank!  

Ouderavond 
Tomte: do 23 maart 
Minne & Rozelinde:  ma 12 juni  
meer info volgt via mail!  

Sluitingsdata 2017 

vr 7 april:  studiedag  
ma 17 april: 2e paasdag 
do 27 april: koningsdag 
do 25 mei: hemelvaart  
ma 5 juni: 2e pinksterdag 

onze zomersluiting valt dit jaar 
van ma 14 tot en met vr 25 
augustus (het zijn altijd de 4e en 
5e week van de zomervakantie 
regio Noord, BSO madelief is 
ook de 6e week vd vakantie 
gesloten) 

onze kerstsluiting is dit jaar van 
ma 25 tot en met vr 29 december 


