Ouderbericht nr. 7 – 24 mei 2022 - Jaargang 12
Mocht u iets willen plaatsen in het volgende ouderbericht, neem dan contact op met
073 6139158 of via e.jonker@vsdedriestroom.nl

AGENDA
Mei
Do
Vrij

26
27

Hemelvaart/ kinderen vrij
Hemelvaart/ kinderen vrij

Vrij

03

Ma
Vrij
Vrij

06
17
24

Viering Pinksterfeest;
Dansen om de meiboom 10-10.30 uur; Ouders welkom
2e Pinksterdag/ kinderen vrij
Studiedag teamleden/ kinderen vrij
Viering St. Jan

11
22
25

Groep 8 schoolkamp t/m donderdag 14
Laatste schooldag; school uit om 12.00 uur
Zomervakantie t/m 2 september

Juni

Juli
Ma
Vrij
Ma
Bijlage I

Vacature St. Pallas financieel medewerker

WELKOM
Dag allemaal,
Wat fijn om nu op de Driestroom werkzaam te zijn! Na 3 jaar op
peutergroep ’t Rozenpoortje gewerkt te hebben, ben ik na een klein
jaar werkzaam te zijn als kleuterjuf op de Johannesschool in Tiel nu
dan toch kleuterjuf in Den Bosch. Naast juf Miet ben ik na de
meivakantie in kleuterklas 1 gestart.
Mijn naam is Marleen Kleinstapel, 37 jaar en ik woon samen met
Raoul in Den Dungen en onze 2 jongens zitten hier ook op de
Driestroom: Nolan zit in groep 5 en Otis in de kleuterklas.
Mijn eigen kleutertijd op de Vrijeschool kan ik me nog scherp voor de
geest halen; de warmte, de aandacht, de liedjes en de jaarfeesten…
Een waardevolle start van mijn schooltijd. Dit gun ik ieder kind!
Ik hou van zingen, bewegen en vertellen, van de eigenheid van de 4 seizoenen en bovenal van de
puurheid van elk kind, dat zijn eigen plek mag hebben binnen de eenheid van de groep. De Vrijeschool
heeft mij gevormd en de antroposofie is - ook na mijn studies Docent Drama en de Vrijeschool Pabo nog steeds een prachtige richtingswijzer en leerweg, zowel thuis als in het werken in de klas.
Beste ouders van de Driestroom,
Mijn naam is Antonita Gil Toresano Cuevas en ik ben 57 jaar. Al meer dan 17 jaar
werk ik vol liefde en plezier als leerkracht in het vrijschoolonderwijs. Mijn rijke
levenservaring en doorlopende studiepad heeft mij naast de antroposofie een
brede kijk en handelen gegeven in het onderwijs. Mijn eigen kinderen, nu 28 en
22, hebben hier op de Driestroom gezeten en zelf heb ik hier ook enkele jaren
terug één dag in de week in de kleuterklas gewerkt. Deze kinderen zitten nu in
groep 7 en 8. Erg leuk om ze weer te ontmoeten. Ik heb nu een overstap van
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Tilburg naar Den Bosch gemaakt, mijn eigen woonplaats. Heerlijk vind ik het om op de fiets
naar mijn werk te kunnen. Ik voel me welkom geheten door het team en de kinderen.
One love Antonita

PINKSTEREN
Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd, dit
jaar op zondag 5 juni. De naam Pinksteren komt
dan ook van het Griekse woord pentèkostè wat
50 betekent. In de bijbel staat hoe met
Pinksteren de geest in de vorm van vurige
tongen over de apostelen kwam. Met andere
woorden, de geestelijke hemel verbond zich met
de daarvoor openstaande aardse mens.
Vroeger in de tijd van de Germanen, werden
rond deze tijd al voorjaarsfeesten gevierd. Men
danste om een boom en vierde dat de eerste
oogst binnengehaald kon worden. Het was de tijd dat de natuur zwanger was van groei en
bloei. Vandaar dat men tijdens deze feesten veel vruchtbaarheidsrituelen uitvoerde. In de
Middeleeuwen leidde dat tot de zgn. meiboomdans. Hier danste men met zijn allen om
een rijkelijk met bloemen opgetooide berkenboom. Men vierde dat de weldadige zon de
natuur tot aan de hemel deed groeien. Hemel en aarde gingen zodoende een huwelijk met
elkaar aan.
Later werd dit voorjaarsfeest gecombineerd met christelijke motieven.
Tijdens het feest werd dan 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 zichzelf. Dit is de innerlijke kiem. Het
wezen van de kiem wordt zichtbaar in de bloem.
Pinksteren is op school een feest van licht, lucht en kleur. De bloemen in
de boog en in de kransen van de jongens en meisjes zijn zelfgemaakt, van
papier. Dit symboliseert het mensenwerk dat nodig is om de wereld een
beetje mooier te maken.
De kinderen zingen en dansen op het schoolplein om de meiboom en
maken met de kleurige linten ingewikkelde patronen. De kinderen uit de
hogere klassen zijn zich duidelijk bewust van het feit dat ze onderdeel zijn van het geheel: wanneer je
niet mee gaat in het ritme van de dans, ontstaat het vlechtwerk niet goed.
In de kleuterklassen wordt dit feest als bruiloftsfeest gevierd. De kleuters met een crêpepapieren kransje
met bloemetjes op het hoofd dansen en zingen en eten bruidstaart.
Hoe wordt het bij ons op school gevierd?
Op vrijdag 3 juni wordt Pinksteren met de kinderen op school gevierd. De groepen 3 t/m 8 dansen om de
Meiboom op het schoolplein. Het zou leuk zijn als de kinderen in witte of pastelkleurige kleding naar
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school komen voor een extra feestelijk effect. Na het dansen gaan de kinderen naar de klas
terug alwaar voor elke groep een andere invulling wordt gegeven aan het Pinksterfeest. De
groepsleerkracht zal aan één ouder uit de eigen klas vragen cup cakes te bakken als
traktatie voor het Pinksterfeest op school. Om 10.00 uur start dansen om de meiboom op
ons schelpenplein. We heten alle ouders weer van harte welkom bij het dansen te komen
kijken. Voor de viering in de kleuterklassen onderhouden de kleuterleerkrachten zelf
contact met de ouders.

Pallas meets Prerana
Beste ouders en kinderen,
In oktober 2022 gaan vier leerkrachten van de Pallasscholen samen met bestuurder Wanda
Kasbergen naar India. In de stad
Hyderbarad staat een Vrijeschool: de
Prerana school. Onder het mom van
‘Pallas meets Prerana’ gaan de
Nederlandse leerkrachten 13 dagen
lang workshops verzorgen voor de
leerkrachten in India. Hiernaast zullen
zij intensief in gesprek gaan met elkaar.
Een van de leerkrachten die mee gaat,
is Nienke Gielen, juf van groep 3W van
De Driestroom. Zij zal deze weken o.a.
schilder- en tekenlessen verzorgen voor de leerkrachten en leerlingen van de Prerana
school. Voor overnachting en maaltijden wordt gezorgd. Nienke neemt zelf materialen mee
naar India. Boeken, verf, papier en wat zoal nodig is voor de lessen. Om e.e.a. te realiseren
is extra geld nodig. Daarom zal er op vrijdag 8 juli een India-middag plaats vinden op het
schoolplein van De Driestroom. Deze middag kunnen ouders, kinderen en collega’s Indiaas
lunchen op het schoolplein. Juf Renske gaat dit eten met de kinderen uit groep 7W
bereiden. Groep 7W gaat hiernaast onder leiding van juf
Nienke linoprints maken. Kaarten met kleurrijke Indiase
motieven, symbolen en/of goden. Deze kaarten worden
tijdens deze India-middag verkocht. Groep 3W zal op het
schoolplein een Indiase dans opvoeren onder leiding van juf
Gladys. De andere groepen wordt ook gevraagd of zij een
bijdrage -in welke vorm dan ook- willen leveren aan deze
markt.
Mochten jullie, ouders, mee willen werken aan de
Indiamarkt, het bereiden van typisch Indiase hapjes of
drankjes of hebben jullie een ander leuk idee voor deze
middag dan kunnen jullie dit melden bij Nienke (3W), Renske
(7W) of bij juf Karlien (vakleerkracht handwerken).
Link naar de website van de school: https://www.preranawaldorf.org/
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KOOR 3KLANK
Wat zijn we blij dat we sinds maart weer zingen met ons koor.
Samen zingen is balsem voor de geest. Je komt na een repetitie opgeladen thuis ondanks
de inspanning. Je zingt met heel je lijf en de basis is een goede ademhaling.
3klank is ontstaan in 1980 als koor voor ouders en vrienden van de Driestroom. We zingen
liederen in verschillende talen, deels Vrijeschool repertoire. Onder leiding van onze
enthousiaste dirigent Rein Boeijen repeteren
we wekelijks (met uitzondering van de
schoolvakanties) in de zaal op school. In
tegenstelling tot veel andere koren hebben we
in verhouding een goede bezetting bij de
bassen, maar we zoeken versterking bij de
tenoren! Ook zouden we graag enkele nieuwe
sopranen welkom heten.
Zing je graag en ben je op donderdagavond
beschikbaar, voel je uitgenodigd om
vrijblijvend een aantal proefrepetities te bezoeken.
Voor meer informatie over het koor zie www.3klank.nl.
Om je aan te melden voor proefrepetities stuur een mail naar
secretariaat3klank@gmail.com.
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