
 Opvoeden (op TV) 
Opvoeden. Weinigen hebben er echt voor doorgeleerd. Toch heeft iedereen er een 
mening over! Voor een nieuw RTL4-programma brengt de zender gezinnen samen 
door middel van opdrachten en uitjes. Op die manier bekijk en bespreek je elkaars 
opvoedstijl. Je raakt immers nooit uitgepraat over opvoeden en je kan elkaar altijd 
inspireren. 
Voor dit leerzame experiment zijn wij op zoek naar ouderparen of alleenstaande 
ouders met een antroposo�sche en/of vrije opvoedstijl. 
Lijkt het jullie leuk om hieraan mee te werken? Meld jullie dan snel, geheel 
vrijblijvend, aan en ontvang meer informatie. 
  
Aanmeldlink: 
https://www.bluecirclecasting.nl/programma/gezinnen 
Mochten er nog eventuele vragen zijn, mail naar vera.de.lacombe@fremantle.com 
 
Ouderacademie 
Reeds enkele malen heb ik jullie geïnformeerd over het voornemen van het nieuw 
leven inblazen van de ouderacademie. De aanmeldingen druppelen gestaag 
binnen. De academie gaat van start bij minimaal 10 aanmeldingen. Laat snel van je 
horen bij het voornemen tot aansluiten en start eind september. 
Bijeenkomsten en behoefte in thema's worden met aanwezigen besproken. 
Aanmelden? j.phijl@bernardlievegoedschool.eu 

Verlof buiten schoolvakanties 
Meermaals krijg ik verzoeken voor verlof buiten schoolvakanties. Graag maak ik 
jullie nogmaals attent op de passage in de schoolgids op pagina 20. 
http://www.bernardlievegoedschool.com/Documenten/Algemene-documenten/ 
 
Programma Pinksterfeest 
Beste ouders, 
Op vrijdag 3 juni vieren we ons pinksterfeest op school. 
’s Morgens zal het pinksterfeest in de kleuterklassen worden gevierd, met in elke 
kleuterklas een pinksterbruidspaar. Hierbij zijn alleen de ouders van de bruidspa-
ren aanwezig. Om 11:15 u start het pinksterfeest voor klas 1 t/m klas 6 op het 
achterplein. De kleuterklassen zullen hierbij ook aanwezig zijn. Nadat alle klassen 
hun dans hebben opgevoerd vervolgen zij elk weer hun eigen programma. 
Ophalen kan op de reguliere tijden: 12.45 u voor de kleuters, klassen 1 en 2 en 
14.45 u voor de klassen 3 t/m 6. We willen jullie vragen om de kinderen zoveel 
mogelijk witte/gelige kleding aan te trekken (indien mogelijk). 
Alle ouders zijn van harte welkom om het prachtige pinksterfeest met ons mee 
te vieren om 11:15 u. 

Met vriendelijke groet, 
Matthia, Susanne en Françoise 
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De macht der zinnen groeit

verbonden met het scheppen der goden.

Ze onderdrukt in mij de kracht van het denken

tot een droomachtige onbewustheid.

Wanneer een goddelijk wezen

zich wil verenigen met mijn ziel,

moet het menselijk denken

zich tevreden stellen met een bestaan als droom.

Weekspreuk

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

bericht van Jeroen

agenda

vrijdag 27 mei studiedag
donderdag 2 juni schoolfotograaf
vrijdag 3 juni pinksterfeest
maandag 6 juni alle kinderen vrij
dinsdag 14 juni ouderavond
vrijdag 24 juni Sint Jansfeest
vrijdag 22 juli start zomervakantie
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achtergrond Pinksterfeest
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Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. De naam Pinksteren komt dan ook 
van het Griekse woord pentékosté wat 50 betekent. Het feest was sterk verbonden 
met de bloei en de ontwikkeling van de natuur in dit jaargetijde. De natuur is tot 
volle bloei gekomen en heeft haar bruidssluier afgelegd. Hier en daar is al de 
eerste aanzet van een vruchtbeginsel zichtbaar. Vele bloesemblaadjes zijn op de 
grond gedwarreld. In de folklore tre�en we gebruiken aan die aangeven dat de 
mensen gevoelig waren voor de bloeitijd van de natuur. Tijdens het pinksterfeest 
werd een jong ongehuwd meisje (in de bloei van haar leven) tot pinksterblom 
gekozen. Zij was de pinksterbruid. In vele streken zat zij onder een pinksterkroon, 
een hemelboog. Ook had zij een mandje waaruit zij zelfgemaakte papieren 
bloemen strooide. Er werden pinksterparen gevormd. Het pinksterfeest werd het 
feest van de liefde genoemd. De zelfgemaakte bloemen strooien is symbolisch 
voor het gegeven dat de mens in staat is om zelf te scheppen, te creëren. Hij/zij 
geeft hiermee iets eigens, het puurste, het zuiverste vanuit jezelf. Dit is je innerlijke 
kiem. Het wezen van de kiem wordt zichtbaar in de bloem. 
Zoals Rudolf Steiner het in een voordracht zei:
 
‘In het uiterlijk leven moet het innerlijk tot uitdrukking kunnen komen’. 

Pinksterfeest in de kleuterklas:
De bruiloft Pinksteren is op school een feest van licht, lucht en kleur. De oudste 
jongen en het oudste meisje uit de kleuterklas vormen een bruidspaar. Dit 
Pinksterbruidspaar symboliseert “het huwelijk” tussen moeder aarde en de zon 
waardoor het land weer vruchtbaar wordt. De bloemen in de boog en in de 
kransen van de meisjes zijn zelfgemaakt, van papier. Dit symboliseert het 
mensenwerk dat nodig is om de wereld een beetje mooier te maken. De versiering 
voor Pinksteren (behalve enkele bloemen als pinkster- en boterbloemen en 
�uitekruid) wordt altijd van papier gemaakt. Echte bloemen zien we met het Sint 
Jansfeest. Witte duif, witte vogels wijzen ons de weg wanneer we in ons leven niet 
meer verder kunnen. Veel sprookjes vertellen hierover: Hans en Grietje, Assepoes-
ter, Jorinde en Joringel. Maar ook het ganzenbord vertoont de spiraal: de gang 
door een mensenleven met hindernissen en een witte vogel (gans) die de weg 
wijst. 

Pinksterfeest in de klassen: 
De dans rondom de meiboom Het Pinksterfeest wordt in de klassen voorbereid 
door een dans te oefenen rondom de meiboom. De bewegingen waarbij de 
kinderen kunstig linten in elkaar vlechten worden steeds ingewikkelder. De 
onderlinge samenwerking tussen klasgenoten is belangrijk voor het uiteindelijke 
resultaat. Zo bouwt zich dit op tot een prachtig tafereel. De verschillende kleuren 
van de linten staan symbool voor de eigenheid van ieder individu. De oorsprong 
van de dans om de meiboom ligt ver voor Christus. In de tijd van de druïden en 
het ontstaan van steencirkels, denk aan Stonehenge. In die tijd waande de mens 
zich overgeleverd aan krachten als geboorte en dood, honger en verzadiging, de 
verschillende weersomstandigheden, jacht en mogelijk ook stammenstrijd. Om uit 
de zwaarte van hun bestaan te komen hadden deze volkstammen mensen nodig 
die door middel van kruidendrankjes hun fysieke krachten konden versterken. 
Hierdoor konden ze beter jagen of strijden tegen andere stammen. 
(Bron: www.vrijeschoolbeweging.nl) 

Matthia, Susanne en Françoise 


