
Lentelezing:
De natuur onder druk: NATUURWEZENS laten van zich horen!
(De volgende in de reeks.)

De lezing wordt gehouden in de kinderboerderij van De Heeg, Maastrichterweg 2 
B, vlakbij de rotonde naar Gronsveld. Parkeren in de brede berm.
Op VRIJDAG 10 MAART om 19 u

Inhoudelijk:
Een uitgebreide opmaat gaat over het kiemproces van planten in de natuur: wat 
gebeurt er, spiritueel gezien; welke wezens spelen een rol? Ook komt aan bod het 
grootse aandeel van natuurwezens in het ooit geklonken Wereldwoord, waar het 
scheppingsverhaal uit de Bijbel aan refereert.
Daarna komen enkele landschapswezens aan het woord: zoals bijv. het moeras, de 
Bodensee (D.), een kapel, evt. gebergten en de Waddenzee. Tot slot: de wijze van 
meeleven van natuurwezens in de Lijdensweek.
Het geheel wordt beschouwd vanuit een antroposo�sche zienswijze: ook door 
huidige mensen die op dit spoor zitten en die die visie uitbreiden en actualiseren.

Bijdrage: vrije gave.

Graag tijdig aanmelden bij de spreker: whupperets@ziggo.nl of 043-3617898. Ook 
voor meer info.

Tot later, Wiel Hupperets.
(was enkele decennia leerkracht aan de vrijeschool.)

 Knutselactiviteit en vertelvoorstelling
Op woensdag 22 maart wordt er een vertelvoorstelling en knutselactiviteit 
georganiseerd bij gedeelde weelde. Interesse? Klik op onderstaande link;

gedeeldeweelde.nl/events/vertelvoorstelling-en-knutselactiviteit/

 

Pallasdag
Woensdag 15 maart organiseert stichting Pallas voor alle 18 aangesloten vrije 
scholen een gezamenlijke studiedag. Die dag is er geen school. Met het gehele 
team trekken we dan richting Arnhem naar het openlucht museum. Het thema is 
“een inclusief feest van verbinding”. We bekijken de cyclus van de jaarfeesten en 
gaan aan de slag met nieuwe ambachten, geschiedenis en de inclusieve 
samenleving.

Jeroen Phijl
Schoolleider

bericht van Jeroen
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In het licht dat vanuit wereldhoogten

de ziel machtig toe wil stromen,

verschijne de zekerheid van het werelddenken,

zielenraadselen oplossend,

de macht van zijn stralen concentrerend,

liefde wekkend in het mensenhart.

agenda

10 maart
lentelezing

15 maart
studiedag

22 maart
vertelvoorstelling

agenda

25 november
opening Verborgen Parel
5 december
Sinterklaasviering
6 december
studiedag

https://gedeeldeweelde.nl/events/vertelvoorstelling-en-knutselactiviteit/


Hallo allemaal!

Graag neem ik even de tijd om mezelf voor te stellen aan degene die mij nog 
niet zo goed kennen. Ik ben Simone Waltmans-America. Ik werk sinds 2016 op 
onze school. Op dit moment als juf van klas 3b.

Op de foto hiernaast zien jullie me met mijn zoontje Sebas tijdens de 
Koningsdag in Maastricht. Toen er vroeger aan mij gevraagd werd wat ik wou 
worden was mijn antwoord (in gedachten) altijd: Mama! Maar aangezien dat 
geen optie was in de opleidingenfolder koos ik voor hetgeen dat er in mijn 
beleving het dichtste bij in de buurt kwam, en dus koos ik voor het onderwijs.
Het vrijeschoolonderwijs is toevallig op mijn pad gekomen. Maar sinds ik hier 
werk heb ik het gevoel compleet te zijn en voel ik me een gelukkig en 
gezegend mens. Ik heb misschien mijn weg er in moeten vinden maar ik had 
vanaf dag één het gevoel dat ik thuis was gekomen. Dit maakt dat ik met veel 
liefde voor de klas sta, liefde voor het vak, liefde voor de kinderen, en liefde 
voor onze bijzondere school.
In mijn vrije tijd breng ik het liefste tijd door met mijn familie en vrienden, ik 
lees graag boeken, ik kook en bak graag en ik ben lid van de Koninklijke Oude 
Harmonie in Eijsden waar ik al 22 jaar dwars�uit speel!

 

Mijn naam is Marjolein. Ik ben geboren in Maastricht en woon sinds een jaar in 
Berg en Terblijt. Naast het werken op school heb ik een eigen zaak genaamd: 
Miss Baksel Maastricht.

Mijn hobby’s zijn klarinet spelen in een harmonieorkest en bij het “Mestreechs 
Vollekstheater” in de orkestbak, volleybal en judo. Daarnaast maak ik graag 
tripjes met onze Oldtimer Mini Cooper en bezoek ik het aller liefst de leukste 
festivals.
Sinds een jaar of 8 werk ik met veel plezier op onze school. Naast de bakles op 
dinsdag, sta ik in klas 3B, die ik samen mag draaien met ju�e Simone. Ik ben 
op woensdag en donderdag in de klas.

 

 

even voorstellen

De afgelopen dagen hebben de klassen 1 t/m 6 een bezoek gebracht aan de 
Classic Express. Een mobiele concertzaal die ons meenam in de magie van 
klassieke muziek. Piano, tuba en operazang werden zo geïntroduceerd bij de 
kinderen. De mobiele concertzaal stond op veilige loopafstand opgesteld op 

P4 van het MECC. Wat �jn dat we op die parkeerplaats terecht konden en de 
buren van het MECC ons op die manier hielpen. Waarvoor grote dank! Via 
Parro of verhalen van de kinderen worden jullie vast bijgepraat

classic express
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