Nieuwsbrief februari 2018
Beste geïnteresseerde,
Deze maand staan er weer veel interessante dingen in de agenda. Zo zijn er onder
anderen twee open dagen van vrijescholen, gaat de Vrije Avond Academie weer van
start met als thema ‘Werken met je handen’ en zijn er workshops in het kader van de
Geluksroute in Haarlem.
In januari verscheen het interview met Jacqueline Braak. Zij is één van de oprichters
van de Vrijeschool Castricum en werkt daar nu als kwartiermaker. In het portret lees
je hoe zij van “Mijn kinderen gaan niet naar de vrijeschool” een ommezwaai maakte en
uiteindelijk zelf een vrijeschool oprichtte. Ook vertelt ze over de drie pijlers van hun
onderwijs en hoe zij proberen een eigentijdse vrijeschool neer te zetten zonder dogmatisch te zijn.
Deze maand zijn we uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de woonzorgboerderij
de Dijkgatshoeve in de Wieringerwerf. We interviewen daar een groepsbewoner en
een appartementbewoner. Eén van deze interviews verschijnt rond het eind van deze
maand.
Verderop in deze nieuwsbrief een nieuwsbericht van Vereniging Antroposofische
Kinderopvang. Het gaat om een conferentie die gegeven wordt aan mensen die
werkzaam zijn in de antroposofie en met jonge kinderen werken. Hoewel de conferentie buiten Noord-Holland plaatsvindt (Driebergen), is hun doelgroep ook in deze
provincie werkzaam. Dus werk je zelf in een kleuterklas of kinderopvang, of ken je
iemand? Dan is dit congres mogelijk interessant.
Als laatste bedank ik iedereen die heeft gereageerd op de oproep voor foto’s van de
antroposofie architectuur. Ik heb er al een aantal mogen ontvangen en een prachtige
tip gekregen over de wijk … in Heemskerk. We kunnen er nog meer gebruiken, maar het
begin is er!
Hieronder zie je alvast een paar foto’s.
Gino Smink

Conferentie

Het belang van een goede nachtrust en voldoende slaap bij jonge kinderen.
Op vrijdag 20 april en zaterdag 21 april 2018 organiseert de Vereniging Antroposofische Kinderopvang in samenwerking met Jocelyn Roy, de vertegenwoordiger van het
jonge kind in Nederland, aangesloten bij de internationale organisatie de IASWECE,
een tweedaagse conferentie met als thema:
“Het belang van een goede nachtrust en voldoende slaap bij jonge kinderen”
Het beloofd een inspirerende tweedaagse te worden met voeding voor hoofd, hart
en handen in de vorm van lezingen, werkgroepen, theater, een markt met stands van
leveranciers, lunch en diner. Ons doel is om met elkaar onze bewustwording ten aanzien van een goede rust en voldoende slaap bij het jonge kind te blijven scholen.
We nodigen iedereen die werkzaam is in het werkveld voor het jonge kind van 0 tot 7
jaar hierbij van harte uit.
Aanmelden voor deelname aan de conferentie kan via de website van de Vereniging
Antroposofische Kinderopvang www.antroposofische-kinderopvang.nl.
Hier vindt u ook alle informatie omtrent de inhoud van het programma, en de kosten
verbonden aan deelname.
De conferentie vindt plaats op het Landgoed de Horst te Driebergen.

Oproep foto’s architectuur

Vorig jaar was het thema van de adressengids ‘Euritmie’ en dit jaar zal het thema de
antroposofische architectuur zijn. Daarvoor ben ik op zoek naar foto’s van gebouwen
en/of interieurs. Dit mogen ook accenten of details zijn. Heb je geen foto’s maar weet
je een mooi gebouw, dan hoor ik dat ook graag. Foto’s en/of locatie’s graag mailen
naar info@antroposofie-noord-holland.nl

Nu in de agenda

Recente artikelen

Jacqueline Braak - mede-oprichter Vrij School Castricum
De Vrijeschool Castricum kon in september 2017 haar deuren openen
dankzij het onverwoestbare enthousiasme én doorzettingsvermogen
van twee moeders. Jacqueline Braak is daar een van. Wat in maart 2015
begon als een initiatief naast haar baan als studie-adviseur op de VU
en haar kinderen, groeide uit tot zo’n groot en omvangrijk project dat
zij haar baan opzegde. Nu vervult zij de functie van algemeen coördinator op ‘haar’ school.
‘Ik was zestien toen ik naar het eindwerkstuk van vrienden ging kijken
die op het Rudolf Steiner Collega zaten en ik was laaiend enthousiast
over het vrijeschool onderwijs. Het wekte mijn interesse in de antroposofie en deze liep als een rode draad door mijn latere keuzes.
Tijdens mijn opleiding natuurgeneeskunde liep ik mee op de euritmie-opleiding in Den Haag. Dat leek me namelijk een geweldig vak en
ik wilde misschien overstappen. Maar toen bleek hoe star en dogmatisch ze daar waren, haakte ik af. Hoe je bijvoorbeeld een hond moest
uitbeelden stond zo vast als een huis. Geen discussie mogelijk, het was
gewoon zo. Daar kon ik helemaal niks mee. Ook latere ervaringen met
en verhalen over het vrije onderwijs zorgden ervoor dat mijn mening
draaide van pro-vrijeschool naar: niet voor mijn kinderen!
En toen kreeg ik kinderen. Wat bleek? Ik gunde ze toch gewoon het
vrije onderwijs. Lees verder
Wat is... Denken - Voelen - Willen
Denken, Voelen en Willen. Drie krachten die, als ze in balans zijn, zorgen voor een gezond, evenwichtig en vrij leven waardoor de mens zijn
pad op aarde op de juiste manier kan doorlopen. Deze zielenkrachten
komen tot uiting in en via de menselijke gestalte, bestaande uit het
hoofd, de romp en... Lees verder
Ceri en Annemiek Sait - Zorgboerderij George Morris
De Engelse Ceri en Nederlandse Annemiek Sait ontmoetten elkaar in
1988 op de Camphill Sheiling School in Engeland. Een gemeenschap
waar medewerkers en verstandelijk beperkten samenwonen in verschillende huizen, zodat de laatsten zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Lees verder
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