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Beste ouders, verzorgers en betrokkenen,
Na een warme, droge zomer lijkt de herfst zich nu toch echt aan te kondigen. Kille regen slaat
inmiddels alweer geregeld tegen de ramen. Bomen beginnen al te verkleuren en laten hun blad vallen
(dit jaar eerder dan anders vanwege de droogte deze zomer).
De herfst is een overgangstijd. We beleven de overgang van zomer naar winter, van licht naar donker,
van warm naar koud en van bloei naar afsterven.
Op Vrijescholen wordt op 29 september het Michaëlsfeest gevierd. Het eerste jaarfeest in een
schooljaar, het eerste feest in de reeks van herfstfeesten. Het Michaelsfeest bereidt de kinderen
samen met het Sint Maarten- en het Sint Nicolaas feest voor op Kerstmis.
Het Michaëlsfeest is genoemd naar de aartsengel Michaël.
Michaël weegt goed en kwaad af en strijdt met de negatieve
krachten, de “draken”. Deze engel wordt meestal afgebeeld met
een zwaard en een weegschaal of zelfs met een draak. De
weegschaal, de balans, om af te wegen en daarmee in vrijheid de
juiste keuzes te kunnen maken en weloverwogen bewuste
besluiten te nemen. Wij worden in de Michaëlstijd uitgenodigd
om naar onszelf te kijken. Met in onze hand het zwaard van
kosmisch ijzer, niet bedoeld te verwonden of te doden, maar om
streng doch liefdevol te wijzen naar onze eigen ‘draak’ en
daarmee door te dringen tot het wezenlijke van ons bestaan We
kunnen proberen liefdevol leiding te nemen over wellicht de
draak die we in onszelf herkennen, de touwtjes in handen te
nemen en zo ons eigen leven proberen sturing te geven. Dat
vraagt om moed.

Bij ons op school is het Michaëlsfeest voor de kleuters vooral een
oogstfeest. Oogsten is heel symbolisch: kracht verzamelen om onder
andere fysiek de winter door te komen. De zonnekracht vind je nu volop in
de natuur, waar we nu haar vruchten kunnen plukken. In onze
kleuterklassen overheersen de kleuren rood, oranje en geel. Fraaie slingers
gemaakt van rozebottels hangen aan het plafond, verzamelde kastanjes en
eikeltjes liggen op de seizoentafel. De juffen malen samen met de kinderen
graankorrels tot meel waar brood (en soms ook pannenkoeken) van
gebakken wordt. De geur van de met vreugde zelfgemaakte appelmoes
hangt in de gangen. De vruchten en het graan zijn gerijpt door de zon en
dragen dus veel warmte in zich. Als de kinderen in de klas gezellig samen
eten wordt de warmte van elkaar en voor elkaar voelbaar. Op deze wijze
komen de symbolen van Michaël (kracht en warmte) bij de kleuters binnen.
In de kleuterklas spreken wij nog niet specifiek over de draak en het kwaad
omdat de kleuter nog helemaal van het goede uitgaat. De moed en kracht van Michaël worden in de
kleuterklas meegenomen in de spelletjes die we in de klas doen.
De tweede klas verbindt zich op dit moment met het verhaal van Sint Joris in de draak in de
toneelperiode. Op Michaëlsdag zullen zij dit toneelstuk voor de leerlingen van de klassen 1 tot en met
6 opvoeren.
De leerlingen van de eerste tot en met de zesde klas zingen over Michaël en over de herfst. Zij
luisteren naar verhalen over moed en kracht en worden uitgedaagd zich te verhouden tot zaken die
vooralsnog niet vanzelfsprekend waren. Zij zijn zich inmiddels meer bewust van Michaël en het
verhaal van de Heilige Joris die de draak verslaat.
Wij wensen u allen een moedige Michaëlstijd toe! Met een hartelijke groet namens alle collega’s,
Simonette
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Michaelsfeest bij de kleuters
Op donderdag 29 september vieren wij Michaël feest. Het feest waar Michaël zijn licht laat schijnen in
de duisternis. De draak die in de duisternis woont, moet getemd worden. Daar is veel moed voor
nodig.
Wij vieren met onze kleuters dit feest als oogstfeest.
Op woensdag 28 september worden de tafels op de gang gezet en feestelijk gedekt door diegenen die
zich hiervoor hebben opgegeven op de activiteitenlijst.
Neem s.v.p. wat dingen mee uit de natuur om de tafel mee te versieren, denk aan dennenappels,
kastanjes, herfstbladeren, hazelnoten enz.
Op donderdag 29 september nemen alle kleuters iets eetbaars van de oogst van het seizoen mee naar
school. Het gaat om inheems fruit zoals appels, peren, maar denk ook aan noten, rozijnen,
geroosterde zonnebloem pitjes, mais (in kleine stukjes), rozenbottel jam, vlierbessensap, enz..
Het is de bedoeling dat de kinderen dit kunnen delen met de andere kinderen in de klas. Gedurende
de ochtend maken we alles schoon en schillen en snijden we de meegebrachte lekkernijen en
verdelen het over de bordjes op de tafel. Wanneer de tafel geheel gedekt is gaan we aan tafel en eten
we onze oogstmaaltijd. De tasjes kunnen deze dag thuisblijven.

Michaelsfeest klassen 1 tot en met 6
De benedenbouwklassen hebben een druk programma. Hierbij het programma.
08.30 uur
09.15 uur
09.45 uur
10.15 uur
11.00 – 11.45 uur
12.50 uur

13.15 uur
13.50 uur
14.30 uur
14.45 uur

Aanvang dag in eigen lokaal.
Toneelstuk klas 2 voor alle klassen
Nabespreking toneelstuk een voorbereiding spellen voor de rest van de dag.
Pauze/spelen, de drie hoogste klassen houden pauze op het veld naast De
Fred, de flat naast het GGCA.
Diverse spellen en knutselen met moed als thema
De Draak wordt opgegeten. Ouders van alle klassen hebben cake
aangeleverd waarvan de ouders van de tweede klas een mooie draak hebben
gemaakt. Alle leerlingen krijgen een stukje. Er wordt rekening gehouden met
leerlingen met bijvoorbeeld een glutenallergie. Ook krijgen alle leerlingen
een lekker BD appeltje.
Pauze/spelen en daarna verzamelen in de klassen om naar het voorplein te
gaan.
We gaan op het voorplein zingen en de draak temmen. Ouders zijn van harte
uitgenodigd om te komen kijken en om mee te zingen.
Afsluiting van de dag in eigen klas.
Einde Michaëlsdag

We adviseren alle leerlingen regenkleding mee te nemen en sportieve schoenen te dragen.

Kleding Michaelsdag; rood
Bij Michaëlssdag hoort de kleur rood. Het rood van de herfstvruchten, van het innerlijk vuur dat wij in
de Michaëstijd aanspreken, van de moed, van de mantel van Michaël, van het koper en van de herfst.
Rood is ook de kleur van planeet Mars, de planeet die staat voor kracht en het rode ijzer. In deze tijd
zijn ‘s-avonds vaak kometenregens te zien aan de hemel, een roodgloeiende lichtval.
Uiteraard verwachten we niet dat ouders splinternieuwe rode kleding voor hun kinderen aanschaffen.
Toch is het mooi als iedereen het voor elkaar krijgt om in het rood gekleed te zijn. Wellicht heeft u
thuis iets liggen, heeft de kringloop iets leuks hangen, kunt u zelf iets verven of leent u iets.

Uitnodiging voor alle ouders om de draak te temmen
Op Michaëlsdag zijn alle ouders van harte uitgenodigd om samen met onze leerlingen en collega’s de
draak te temmen!
Om 13.50 uur komen de leerlingen van de klassen 1 tot en met 6 naar buiten en gaan rond de
jaarcirkel op het plein staan. Ouders mogen plaats nemen achter de klas van hun zoon/dochter.
Ouders van de zesde klas mogen op de trap van het GGCA gaan staan. Eventueel aanwezige
kleuterouders zijn vrij een plaatsje te kiezen.
Er zal gezamenlijk worden gezongen. We zingen in elk geval:
De draak van Drakestein
Diep in ‘t donker wonen de draken
Laat krijgen en schanden
Autumn comes
Wij strijden tegen de draak

Ter voorbereiding kunt u de teksten en muziek vinden op Vrijeschooliederen.nl.

Studiedag 30 september – leerlingen vrij
Vrijdag aanstaande zijn de leerlingen conform onze jaarplanner vrij. Het team maakt zich op voor de
tweede studiedag van dit schooljaar.
Een studiedag is een vrije dag voor de kinderen. Daarentegen is het oprecht een studiedag voor de
medewerkers van de school.
Studiedagen en planningsdagen gaan niet ten koste van de verplichte onderwijstijd. Een school is
verplicht om haar medewerkers bijscholing aan te bieden. Meestal is dat stukje bijscholing een
gezamenlijke teamscholing. Naast studie gaat het zeker ook om een stuk teambuilding: elkaar
ontmoeten en met elkaar werken aan belangrijke zaken omtrent het onderwijs op school. Op onze
school werken we op studiedagen bijvoorbeeld aan het vrijeschoolleerplan, de achtergronden van de
vrijeschool, onze onderwijskwaliteit en antroposofie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen
voordeel ondervinden van onze studiedagen. Zij kunnen zich goed ontwikkelen als hun leerkrachten
bijgeschoold, enthousiast en geïnspireerd zijn en de school vanuit een gezamenlijke visie kunnen en
willen dragen.
Sommige ouders vragen zich af waarom een studiedag juist aan moet sluiten op een vakantie. De
kinderen zijn inmiddels toch lang genoeg thuis geweest? Andere ouders vinden de aansluiting op een
vakantie juist fijn: een kans om een dagje langer weg te blijven, om files te vermijden of om
goedkopere tickets voor trein of vliegtuig aan te schaffen.
Voor het team is het goed om elkaar na een vakantie weer te ontmoeten en samen naar het nieuwe
schooljaar (of een komende periode) te kijken. Daarnaast nemen we na een zomervakantie ook
nieuwe collega’s op in ons team en maken hen wegwijs in onze school.
Een studiedag aan het begin of aan het einde van een week voorkomt dat een lesweek wordt
onderbroken. Dat zorgt voor meer rust en regelmaat voor de kinderen.
De eerste studiedag dit schooljaar, de eerste dag na de zomervakantie, stond in het teken van elkaar
ontmoeten en ons te scholen in een belangrijk thema binnen ons periode onderwijs: de werking van
de nacht. Eén van de elementen waarmee wij ons onderscheiden van het reguliere onderwijs. Hugo
Pronk, oud vrijeschoolleraar en oud lid van de begeleidingsdienst voor Vrijescholen, nam ons mee in
deze materie middels een lezing waarbij ook de collega’s van de GGS1 aanwezig waren:
“ Overdag voeden we de kinderen op. ’s Nachts verwerken zij wat ze hebben geleerd, met het hoofd,
met het hart en de met de handen. Dat blijkt voor elk kind een verschillend resultaat te hebben. Wij
pedagogen op school kunnen daar bewust op in spelen.”
Onze euritmiste Lara, vertaalde de inhoud van deze lezing in de euritmie. Hierdoor hervonden we op
prachtige wijze de verbinding met elkaar weer na een lange periode van verlof.
De namiddag werd gebruikt om de schoolopening voor te bereiden en de laatste hand te leggen aan
het in orde maken van de lokalen en het schoolgebouw opdat de kinderen zich de volgende dag warm
welkom zouden voelen.
Vrijdag aanstaande is een Stichtingsstudiedag. We ontmoeten dan de collega’s van de zeven
benedenbouwen van Amsterdam en Amstelveen en laten ons inspireren door de verhalen en
workshops van vele interne en externe levenskunstenaars. Het thema is spelen. Spelen niet alleen als
kind, maar ook als volwassene, als leerkracht, directeur, bestuurder, minister. Iedereen moet blijven

spelen om zich te kunnen blijven verhouden tot wie hij is en dat wat hij graag bijdraagt aan zijn
omgeving.

Lezingen & Cursussen voor ouders
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een programma, samengesteld door de ouderacademies
en directies van de verschillende vrijescholen in Amsterdam. Een programma met lezingen en
cursussen die raken aan het vrije schoolonderwijs of aan het ouderschap. Met thema’s die spelen bij
het opvoeden van een kind in de huidige tijd en waarbij het prettig is om je door een ander laten
inspireren. Het is een divers programma geworden met vrijwel elke maand een of meerdere
bijeenkomsten. U bent van harte welkom, ook bij programma’s op de scholen waar uw kind niet op zit.
De eerste lezing zou bij ons op school verzorgd worden door Marianne de Nooij (Jaarfeesten) op 13
september. Helaas kon deze avond niet doorgaan omdat Marianne ziek was geworden. Mat Marianne
is afgesproken dat zij deze lezing later nog komt inhalen. Datum en tijdstip volgen.

Om te lezen of te vertellen in de Michaelstijd
Voor wie het leuk vindt, hierbij vertel/leestips (of achtergronden) voor de Michaelstijd.
Jaarfeesten algemeen:
Het tijdperk van Michael - E. Bock
Jaarfeesten - R. Steiner
Schipper mag ik overvaren - J. v.d. Stok
Jaarfeesten – H. Sweers
Van Herfst tot zomer – F. Tak
Werkboek ‘Beelden als inspiratiebron’ – B. Voorhoeve
De vier jaarfeesten en de verbindingen met de natuur - Wolter Bos
Michaelstijd:
De poort van de draak - A. Esterl
Een dozijn draken - L. Bos
De mens en zijn engel - R. Meyer

Sprookjes van Grimm over moed en strijd:
Roodkapje
IJzeren Hans

Het blauwe licht
Sterke Hans
De duivel en de drie gouden haren
De koningszoon die nergens bang voor was De ijzeren kachel
De stuk gedanste schoentjes

Voorleesboeken:
Stan Bolivan en de draak - T. Berger
De keltische Drakenmythe - J.F. Campbell
De drie bruiloftsgaven - I. Verschuuren e.a.
Tatatoek - J. Streit

Recept drakenbrood
Ingrediënten:

500 gram bloem of meel (BD) Half bloem, half volkoren meel geeft de beste resultaten
10 gram zout
20 gram gist (bij meel 25 gram gist)
Ca. 4 dl. water
Eventueel een scheutje olie.
Bereiding:

De gist met suiker en warme melk laten wellen.
Zout, en daarna het gistmengsel door het meel roeren.
Het deeg afmaken met het water en de olie.
Enige tijd kneden en daarna 1 uur laten rijzen op een warme plaats.
Tenslotte op een bemeelde plank of tafel de brooddraak vormen met een krent als oog. Met een
mesje vormgeven aan schubben, poten en bek.
Nog eens 15 min. Na-rijzen. Dan de voorverwarmde oven in, waar de draak zich kan opblazen.
Oven op 240 graden - Baktijd 30 minuten.
Hoe ziet de brooddraak eruit?

Er zijn twee mogelijkheden:
- In plat-reliëf (voor brooddeeg eigenlijk de beste manier).
- In hoogstand, dus zittend rechtop (alsof je met klei bezig bent).
Bij meerdere kinderen zou je ieder kind zijn/haar eigen draak kunnen laten vormen. Je kunt natuurlijk
ook egeltjes of andere herfstfiguren maken in plaats van een draak.

Dit recept komt uit het boekje "Michaël" van het Zonnejaar

Agenda tot de herfstvakantie

aanpassingen in het rood

25

Zondag

Week 39 – schoolweek 5

26

Maandag

Deze week 10 minutengesprekken klassen 1 tot
en met 5. Ouders ontvangen een uitnodiging van
de leerkracht.

27

Dinsdag

Eerste 0uderavond klas 4 – 19.30 uur (inloop v.a.
19.00 uur)
Toegevoegd: ouderavond kleuters 4K (Ingrid)
17.00 – 18.30 uur.

28

Woensdag

Eerste ouderavond kleuters 3K en 5K – 19.30 uur
(inloop v.a. 19.00 uur). Plenaire start, daarna
uiteen in de klassen.

29

Donderdag

Michaelsdag – reguliere lestijden
Leerlingen van eerste klas om 14.45 uur uit (i.p.v.
13.00 uur).
Toneelopvoering tweede klas

30

Vrijdag

Studiedag 2 – leerlingen vrij

Oktober 2022
1

Zaterdag

2

Zondag

Week 40 – schoolweek 6

3

Maandag

Eerste ouderavond klas 2 – 19.30 uur (inloop v.a.
19.00 uur)

4

Dinsdag

Eerste ouderavond klas 6 – 19.30 uur (inloop v.a.
19.00 uur)

8

Zaterdag

9

Zondag

Week 41 – schoolweek 7

11

Dinsdag

Voorspeelavond Vrije Muziekschool 19.00 – 20.00
uur in de theaterzaal

12

Woensdag

Informatieochtend Roeske voor nieuwe ouders
e/o geïnteresseerden 9.00-10.00 uur

15

Zaterdag

Herfstvakantie tot en met zondag 23 oktober

