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Gezocht Pedagogisch Medewerkers voor  
op een Antroposofisch KDV/BSO.

Wij zijn een kinderopvangorganisatie die een warm en 
vertrouwd huis wil zijn voor kinderen waar zij zich naar hun 
eigen aard kunnen ontplooien. Als gemeenschap van  
kinderen, ouders en medewerkers vinden we ontwikkeling 
en verbondenheid belangrijk.

Het Kleine en het Groote Huis (www.hetkleinehuis.info)

Vanuit de inzichten van de antroposofie scheppen we condities

• waarin kinderen een gezonde basis meekrijgen,
• waarin medewerkers uitgedaagd worden zelf te blijven   
   groeien en
• waar ouders samenwerking ervaren en inspiratie krijgen  
   voor de opvoeding van hun kinderen.

Wil je meer informatie neem contact op met  
Sandra Naaraat 06 1745 5312 of via  
kinderopvang@hetkleinehuis.info

Amsterdam

De Christengemeenschap  
Andrieskerk Amsterdam

‘Zij keert zich naar het licht ...’
vrijdag 24 juni 

Met deze dichtregel van Frederik van Eeden gaan we luiste-
ren naar wat zonnebloemen ons te vertellen hebben over de 
weg van het Johannesfeest naar het Michaelsfeest. Een inlei-
ding na de dienst op Johannesdag door Marianne de Nooij.

Zeilen met de Triakel
zondag 21 augustus 

In de zomerserie ‘Reisverhalen voor thuisblijvers’ vertelt Bart 
Pothoven over de avonturen die hij meegemaakt heeft op zijn 
tocht met de zelfgebouwde Triakel over de noordelijke Atlan-
tische Oceaan: het leven op zee, maar zeker ook de landen 
en volken die hij bezocht heeft.

Alkmaar

Euritmietherapie Sjaak Groot

Open ochtend over Euritmietherapie
zaterdag 11 juni 

Omdat er steeds meer interesse is in de euritmietherapie, 
maar men veelal niet zo goed weet wat dit inhoudt, terwijl het 
zo’n goede hulp is bij jong en oud en bij nagenoeg alle klach-
ten, bied ik deze open ochtend aan. Ter kennismaking maar 
ook ter verdieping voor wie al meer bekend is hiermee.

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming 
Maria Tomassen

Zingen met heel je stem - Encanto
Op woensdag 

Encanto is een a-capella, gemengd koor 
o.l.v. Maria Tomassen.

Zangles in Alkmaar
O.a. op zaterdag (4x pw.) 

Onbewuste verkeerde houdingen en emotionele of fysieke 
blokkades beperken de vrije klankstroom en zorgen ervoor 
dat we maar een klein gedeelte gebruiken van ons instru-
ment, ons “klank”lichaam.

Zingen met heel je stem - mamoré 
Op maandag 

Mamoré is een klein gemengd, a-capella koor  
o.l.v. Maria Tomassen
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Hartdenken: vier werkbijeenkomsten
Nog 1 dag: maandag 13 juni 

Als vervolg op de introductielezing gaan het hartdenken zelf 
actief verder verkennen. Stap voor stap ontdekken we de di-
mensies ervan. Ook eenvoudige euritmie-oefeningen zullen 
daarbij een mooi hulpmiddel vormen. Centraal zal staan een 
korte tekst van Rudolf Steiner uit de Filosofie van de vrijheid.

KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf

Cursus Intuïtief Schilderen met oliepastel
o.a: woensdag 8 juni (4 dag.) 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse 
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en 
wat er in jou leeft? En wil je de mogelijkheden ontdekken om 
jezelf uit te drukken met oliepastelkrijt? Doe dan mee met de 
Cursus Intuïtief Schilderen met oliepastel.

Cursus Intuitief Tekenen,  
Schilderen en Boetseren
o.a: vrijdag 3 juni (5 dag.) 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijk-
se beslommeringen even helemaal loslaten? Even tijd voor 
jezelf en wat er in jou leeft? Doe dan mee aan de Cursus 
Intuïtief Tekenen, Schilderen en Boetseren.
In deze cursus werken we afwisselend met verschillende 
materialen,

Burnout? Krijg je vuurtje weer brandend!
Nog 1 dag: woensdag 8 juni 

Ben jij burn-out of hard op weg burn-out te raken? En wil 
je op creatieve wijze werken aan je herstel en/of het voor-
komen van een (volgende) burn-out? Kom dan naar deze 
kennismakingsworkshop en ervaar wat kunstzinnige therapie 
voor je kan betekenen.

Marijke de Vries  
kunstzinnige therapie beeldend

Leer je gevoeligheid verzorgen
o.a: vrijdag 3 juni (3 dag.) 

Krijg meer vertrouwen en rust in je eigen waarnemingen.
Versterk jouw unieke gevoeligheid. Leer je gevoeligheid ope-
nen en weer sluiten en ontwikkel je geestelijke vermogen.

Wolvilt als therapeutisch middel bij  
hechtingsproblematiek
zaterdag 4 juni 

De wolviltworkshop is een beroepsgerelateerde nascholing, 
waarin de beeldende therapeut zich leert bekwamen in de 
wolvilttechnieken en leert aan de hand van de theorie hoe 
wolvilten ingezet kan worden in de beeldende therapie.

Bergen

Marijke de Vries  
kunstzinnige therapie beeldend

3-daagse Zomercursus Genieten van kleur
Vanaf: woensdag 3 augustus (3 dag.) 

Werken met pastelkrijt is schilderen en tekenen samen. 
Door de rijke schakering aan kleuren ervaar je hoe fijn en 
ontspannend het is om met kleuren bezig te zijn. We gaan 3 
dagen genieten van de mooie plek in de natuur. je kunt zowel 
binnen als buiten aan het werk gaan.

Haarlem

Antroposofische Vereniging Haarlem

Toon – euritmiecursus
o.a: donderdag 2 juni (5 dag.) 

In deze cursus bewegen we de muziek, zodat de thema’s, 
de toonhoogte en ritme tot verschijning komen en er een 
zichtbaar zingen ontstaat. We worden in onze beweging tot 
muziek.

Antro-Café
o.a: maandag 6 juni (3 dag.) 

Voor iedereen die graag andere mensen wil ontmoeten, die 
ook ‘iets met antroposofie’ hebben of daar nieuwsgierig naar 
zijn. Onder het genot van een kopje thee of koffie. Met een
boekentafel rond een thema, in samenwerking met het 
winkeltje.

Creatieve jaartafelochtend – zomer
woensdag 8 juni 

Vier maal per jaar organiseren wij een creatieve ochtend in 
de zaal van het Van Dam Huis waarin we iets maken voor de 
jaartafel, samenhangend met het seizoen. In juni wordt een 
zomerknutsel gemaakt.

De drijvende kracht achter de evolutie
vrijdag 10 juni 

De drijvende kracht achter de evolutie waar Darwin nooit aan 
gedacht heeft. In deze lezing wordt duidelijk gemaakt dat de 
evolutie niet een kwestie is van toeval zonder doel en het re-
sultaat van de strijd om het bestaan, maar dat er wel degelijk 
een doelgerichtheid te zien is...
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Hoorn

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming 
Maria Tomassen 

Zangles in Hoorn
Op zaterdag 

Onbewuste verkeerde houdingen, emotionele of fysieke 
blokkades beperken de vrije klankstroom en zorgen ervoor 
dat we maar een klein gedeelte gebruiken van ons instru-
ment, ons “klank”lichaam.

Zingen met heel je sten - PARCIVALKOOR 
Op maandag 

Het Parcivalkoor is een klein a-cappella, gemengd koor o.l.v. 
Maria Tomassen,

IJmuiden

Waldorf aan Zee

Zomerbazaar
zaterdag 18 juni 

Onze zomerbazaar wordt een gezellige dag met markt-
kraampjes en leuke activiteiten voor kinderen.

Wolvilt workshop
zaterdag 25 juni 

Vilten is schilderen, boetseren en tekenen ineen. In deze 
workshop kan je kleed of een ander ruimtelijk object maken. 
Je hebt geen ervaring nodig om iets moois te maken.

Stiltetuin de Regenboog

Planten markt
zaterdag 4 juni 

Biologische planten en struiken te koop bij  
Stiltetuin de Regenboog.

Stiltemeditatie met volle maan
o.a: dinsdag 14 juni (3 dag.) 

Wil je meedoen aan een stiltemeditatie in het prachtige licht 
van de volle maan? Schrijf je dan in via het contactformulier 
van de regenboogtuin.
de-regenboogtuin.nl/contact/

Therapeuticum Haarlem 

Kunstzinnig door de seizoenen
Op vrijdag en dinsdag 

Wil je in harmonie met de afwisseling van de seizoenen 
kunstzinnig werken en leven?
Tijdens deze ochtend, gaan we in een informele sfeer geza-
menlijk aan de slag. Jaargetijden, kunst, natuur en antroposo-
fie zijn de leidraad. Het is geen cursus; je hoeft niet elke week 
te komen, maar het mag wel.

Mamacafé
vrijdag 3 juni 

Een bijeenkomst voor moeders op een prachtige plek in 
de natuur aan het Spaarne. We bespreken onderwerpen 
als (borst) voeding, opvoeding, kleding, warmte etc. tijdens 
een ontspannen ontmoeting en een kopje koffie of thee met 
home-made taart.

Hillegom

De Toermalijn 

Speelmiddag in de kleuterklas
Nog 1 dag: vrijdag 10 juni 

Voor geïnteresseerde ouders en hun peuters organiseert 
De Toermalijn in Hillegom een paar keer per jaar een Open 
Speelmiddag in de kleuterklassen

Vervolg Haarlem

Leer-werk traject Antroposofische  
Kinderopvang start september 2022

Wil jij werken in de kinderopvang en heb jij levenservaring 
maar niet de juiste papieren? Dan nodigen wij je uit bij de 
Vlinderboom om eens te kijken of wij je in een leer-werk 
traject kunnen begeleiden naar een goede kwalificatie aan 
de School voor Antroposofische Kinderopvang.  
In september start het nieuwe opleidingsjaar.

Voor meer informatie kijk op.
www.devlinderboom-opschool.nl/home/vacatures/
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Antroposofische Kinderopvang &  
Onderwijsassistent Vrijeschool

Door te werken in de antroposofische kinderopvang en op 
Vrijescholen draag je bij aan een verzorgde ontwikkeling 
van kinderen. De School-vAK hanteert hierbij een aantal 
belangrijke, menswaardige principes, zoals eerbied, zintui-
gontwikkeling en geborgenheid. Dit stimuleert kinderen om 
zich in de volle breedte te ontwikkelen op sociaal, emotio-
neel, creatief én cognitief gebied.

Wil jij graag werken met kinderen of zoek je verdieping in je 
werk met kinderen? Wil je graag werken met hoofd, hart én 
handen? Hecht je belang aan professionele -en persoonlijke 
ontwikkeling? Dan is studeren aan de School-vAK iets voor 
jou! 

1 september 2022: start opleidingen
Wij bieden vanaf 1 september 2022 twee BBL-opleidingen 
op MBO 4-niveau: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewer-
ker Antroposofische Kinderopvang (1,5 jaar) en Onderwijsas-
sistent Vrijeschool (2 jaar). 

Losse opleidingsmodules
Daarnaast bieden wij losse opleidingsmodules voor mensen 
die werken, of willen gaan werken, in de antroposofische 
kinderopvang:

• Werken met Baby’s – Antroposofische Kinderopvang;
• Werken met Peuters – Antroposofische Kinderopvang;
• Basiskwalificatie VVE Antroposofische Kinderopvang;
• De Antroposofische BSO;

Maar de School-vAK biedt nog veel meer opleidingsmodu-
les. Het totaalaanbod vind je op www.school-vak.nl. 

Goed nieuws voor jou als (toekomstig) werkende in de 
kinderopvang! En goed nieuws voor kinderopvangcentra en 
Vrijescholen die we voorzien van een steeds groter aanbod 
van kwalitatief goed geschoolde werknemers.

Tuitjenhorn

Midgard / De Appelboom

Bewonersconferentie
Van dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni 

De landelijke bewonersconferentie vindt dit jaar weer plaats 
in fysieke vorm, op locatie Midgard (onderdeel van de Rap-
haëlstichting) in Tuitjenhorn. Bewoners van antroposofische 
zorgaanbieders hebben een uitnodiging ontvangen voor 
deze editie. Het thema is Het lijkt zo… maar is het ook zo?

Ursem

Zorgboerderij Vrouw Holle

Teuttuin
Op vrijdag 

Reserveer een stukje van onze tuin en kom genieten.
Bij ons in de tuin of in en rond de boerderij. Genieten van de 
dieren, de bomen/planten en vooral de rust!
Een plek die overstroomt van inspiratie.

Verhuisbericht

Huisartsenpraktijk De Stroom, Johannes Verhulst en  
Grannetia gaan per juli 2022 verhuizen naar Het Dufay Huis.
Ons nieuwe adres is: Dufaystraat 19, 1075 GS te Amsterdam.
Daar zullen wij onze antroposofische huisartsgeneeskundige 
zorg aan u voortzetten.
Dit in nauwe samenwerking met andere eerstelijns zorgver-
leners eveneens gevestigd in Het Dufay Huis.

Huisartsen Terborg, van Deutekom en Olthof, Gaymans en 
Hylkema, Grannetia.

https://www.school-vak.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/open-dagen/de-toermalijn/Speelmiddag-in-de-kleuterklas/709
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/Zangles-in-Hoorn/598
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/midgard-de-appelboom/Bewonersconferentie/755
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/midgard-de-appelboom/Bewonersconferentie/755
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/zorgboerderij-vrouw-holle/Teuttuin/683
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/zorgboerderij-vrouw-holle/Teuttuin/683


Antroposofie
Geïnspireerd door

Laat je ook inspireren!

Via onze;
vernieuwde website, 
de nieuwsbrief en  
de nieuwe adressengids
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