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Aankomende maand in de agenda

Amsterdam 24, 25 en 26 juli 
Cursus het jaar rond 
Een doorslaggevende impuls, die het christendom in Europa sterk 
heeft beïnvloed en doorwerkt tot op de dag van vandaag, is het ont-
staan van de Orde van de Tempeliers aan het begin van de 12e eeuw. 
Hoe verbindt innerlijk leven zich met uiterlijke macht? Meer info

Haarlem 9 juli t/m 14 juli
“Een weekje zomerkleur”
Experimenteel schilderen en tekenen- kleur wordt een verhaal.
Voor een ieder die kleur opnieuw wil ontdekken, vreugde heeft aan’ t 
spontane, het onverwachte, het onbekende. Meer info

Kijk voor de complete agenda van juli op antroposofieagenda.nl

Tuitjenhoorn 22 juli
klankruimte in stem en lichaam
Waar ontdek je klankruimtes in je lichaam en in de ruimte om je 
heen? Beweeg jij of wordt je bewogen? Van waaruit in je lijf beweeg 
je? Stuur jij de klank of stuurt de klank jou? 
Meer info

Beste geïnteresseerde,

Afgelopen maand vond in de Rudolf Steinerschool in Haarlem de laatste avond van 
de Vrije Avond Academie plaats. Het was een mooi seizoen met prachtige thema’s. 
Een van de hoogtepunten voor mij was een persoonlijk verhaal van een juf over hoe zij 
omgaat met de nieuwe media en de uitdagingen die dat met zich mee brengt.  
Volgend schooljaar zal er weer maandelijks een Vrije Avond Academie worden  
georganiseerd. In Hoorn start er vanaf september een Ouder Academie waar je je nog 
voor kunt opgeven (zie de oproep in deze nieuwsbrief). Kortom twee mooie kansen in 
het nieuwe schoolseizoen om als ouder (nog) meer te weten te komen over de  
antroposofie en het vrije school onderwijs.

Gino Smink

https://antroposofieagenda.nl/cursussen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Van-monnikenorde-tot-riddermacht/235
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/de-vertelschuur/Een-weekje-zomerkleur-9-juli-tm-14-juli-as/239
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/praktijk-voor-schildertherapie-in-licht-kleur-en-duisternis-anna-robadey/Schilderen-met-stof-en-viltwol/195
https://antroposofieagenda.nl/agenda/juli/
https://antroposofieagenda.nl/workshops/crescenda-muziek-beweging-therapie/klankruimte-in-stem-en-lichaam/236
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/praktijk-voor-schildertherapie-in-licht-kleur-en-duisternis-anna-robadey/Schilderen-met-stof-en-viltwol/195


Oproep: Academie voor Ouders in Hoorn

Doe je mee? Academie voor Ouders van start in Hoorn
 
Nieuwsgierig naar de verschillende levensfasen van een kind? Wil je weten wat de 
achtergrond van de jaarfeesten zijn? Wil je zelf wel eens aan de slag met verf en pot-
lood? Dit toepassen in de opvoeding van kinderen?
 
Drie enthousiaste ouders en een leerkracht van de Westfriese Vrije School Parcival in 
Hoorn hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met de organisatie van een 
viertal cursusdagen volgens een succesvol format.  
De Academie voor Ouders biedt cursussen voor vaders, moeders, leerkrachten, op-
voeders, geïnteresseerden en alle anderen die met kinderen werken. Cursussen die 
inzichten en inspiratie geven ter ondersteuning van je taak als opvoeder en het vorm-
geven aan je ouderschap.  
Antroposofifie is hierin een belangrijke inspiratiebron. 
 
Op een viertal zaterdagen in het schooljaar 2017-2018 krijg je les van drie verschillende 
ervaren vrijeschool docenten. Een gelegenheid om de geest te scherpen, gedachten 
en gevoelens uit te wisselen, handelen te overdenken, kunstzinnig actief te zijn en 
praktische vragen naar aanleiding van de dagelijkse opvoeding te bespreken.  
De cursus is toegankelijk van opzet, dus kennis van antroposofie is niet nodig.
 
Nieuwsgierig geworden? Of heb je een vraag?
Neem dan een kijkje op http://academie-voor-ouders.nl/?page_id=465.
De data zijn ook vermeld in Antroposofie Agenda. 

http://academie-voor-ouders.nl/?page_id=465
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/westfriese-vrije-school-parcival/Academie-voor-Ouders-Hoorn-eo/238


Recente artikelen

Sjaak Groot - Euritmie therapeut
Sjaak Groot studeerde af als fysiotherapeut, maar was na een cursus 
euritmie zo onder de indruk van dit vak dat hij besloot er nog een stu-
die achteraan te doen. Na jaren werkervaring als euritmie docent, is hij 
sinds 2012 ook zelfstandig euritmie therapeut.
Lees verder

Kijk voor meer interviews en artikelen op antroposofieagenda.nl

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Guido Heidendal - Ecologisch Bouwer
Guido Heidendal maakte heel wat omzwervingen op het gebied van 
werk, voordat hij in 2007 met zijn eigen ecologisch klusbedrijf begon. 
Voor timmer-, schilder-, isolatie- en renovatiewerk met milieuvriende-
lijke en duurzame materialen kun je bij hem terecht. Maar zijn hart ligt 
bij de biologisch-dynamische... Lees veder

Wat is... Euritmie
De bewegingskunst euritmie werd geboren op 1 september 1912, de 
dag waarop Rudolf Steiner de allereerste euritmie oefening gaf aan de 
negentienjarige Lory Smits. Lory wilde graag iets met kunst en bewe-
ging doen, en op advies van Rudolf Steiner was zij negen maanden 
eerder aan de slag gegaan met... Lees verder

Yann Riksen - Natuurcoach
Gaandeweg ontdekte ik hoe ik balans en rust in mijn leven kon krijgen 
en hoe ik mijn leven vorm kon geven. Ook de natuur speelt daar een 
belangrijke rol in. Tijdens een training natuurcoaching bij Innersteps, 
werd mij helder dat dat was wat ik wilde doen. Het werken met de na-
tuur als bron van inspiratie en de open... Lees verder

Zieke kinderen thuis: Hoe verzorg je ze met natuurlijke middelen
Op 10 & 17 mei gaf Tiny Ros, antroposofisch verpleegkundige, een 
inspirerende lezing over het verzorgen van het zieke kind met natuur-
lijke middelen. Wat kun je als ouder doen bij koorts, oorpijn, buikpijn en 
hoest? Ze besteedde ook aandacht aan het voorkomen van ziektes én 
de functie van ziek zijn... Vanaf week 27 op de website

https://antroposofieagenda.nl/portretten/sjaak-groot/euritmie-therapeut/20
https://antroposofieagenda.nl/artikelen/
https://antroposofieagenda.nl/portretten/guido-heidendal/ecologisch-bouwer/21
https://antroposofieagenda.nl/wat-is/euritmie/thema-artikel-over-euritmie/19
https://antroposofieagenda.nl/portretten/yann-riksen/natuurcoach/22
https://antroposofieagenda.nl/artikelen

