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School doe je samen, 
iedereen doet mee!

’t Mag gezegd worden…
Met de inzet van een uitgerust team en een verrassende hoeveel-

heid helpende handen van nog in vakantiesferen verkerende ouders

werd onze school aan het einde van de zomervakantie helemaal

klaargemaakt voor een nieuw schooljaar: het meubilair op zijn

plaats, de boel weer strak in de verf, de klassenruimtes klaar om

gevuld te worden. Deze gezamenlijke inspanning werd gevolgd

door een bijzondere opmaat waarvan de inhoud nog lang resoneert.

Klaar voor de start!

En wat voor een start! De opening van dit schooljaar maakte op ons

allen een grote indruk. Die grote zaal vol prachtige kinderen en

betrokken ouders. Ouders, die door hun inspanningen, aanwezig-

heid en muzikale invulling tijdens de opening voor een sfeer zorgen

waar je stil van wordt. De invoelbare emoties op de gezichten van

de kinderen uit de eerste klas. Vol spanning en trots door het groot-

se en warme onthaal. Duidelijk klaar voor het komend schooljaar,

zongen alle kinderen uit volle borst het schoollied. Kippenvel! Het

deed mij beseffen dat de Johannesschool uit een bijzonder mooie

gemeenschap bestaat: een gedreven, professioneel team, unieke

kinderen en betrokken ouders. 

Dit ‘toevallig’ samenraapsel vormt De Johannesschool. En die heeft

dit jaar een topstart gemaakt.

Want nu, met de eerste weken achter de rug, kunnen we conclu-

deren dat iets van die bijzondere opening is blijven hangen: de

stemming op school is goedgezind en veelbelovend. De kinderen

gaan op in hun school, in hun werk: spelend, ontdekkend, lerend.

Het team heeft inspiratie en energie. Ervaring wordt aangevuld met

frisse ideeën en vice versa. Op sommige dagen straalt het er

gewoon van af: warmte, liefde, voortvarendheid, creativiteit. Het

bruist, het gonst en nodigt de kinderen uit. Een positieve stroom is

op gang… het mag gezegd worden! 

Wat er ook gebeurt, deze goede ‘flow’ proberen we vast te houden.

Er mogen komend schooljaar heel wat bergen verzet worden. En er

zullen geheid tegenslagen moeten worden geïncasseerd, maar...

mochten we ´m even kwijtraken, dan heeft deze gemeenschap de

afgelopen weken duidelijk laten zien dat we erop kunnen vertrou-

wen dat we ´m terug vinden.

´Wie schrijft die blijft´, luidt het gezegde. Maar dat is in het geheel niet

het doel van dit voorwoord. ´Wat je opschrijft, blijft.´ Dáár mik ik op.

Hopelijk helpt dit voorwoord bij het stil terug kunnen blikken op onze

geweldige start van schooljaar 2016-2017.

K I M  V A N  M A A N E N ,  S C H O O L L E I D E R
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2 SEIZOENER HARTKATERN

Even voorstellen
Ik wil me even voorstellen, ik ben Ankie Lievegoed-Luikink de nieuwe intern begeleider van de Johannesschool. Ik

ben opgegroeid in een warm gezin met vijf broers en zussen. Ik ben geboren in de Achterhoek, maar opgegroeid in

Montfoort, een stadje westelijk van Utrecht. Een warm gezin met een  vleugje Achterhoekse cultuur. 

Toen ik achttien was, wilde ik met kinderen werken en bij

het kijken op de Zonnehuizen voelde ik me direct aange-

trokken tot de sfeer. Ik werd warm welkom geheten door Dr.

Lievegoed-Schatborn, die later mijn schoonmoeder werd. In

de jaren erna is de antroposofie steeds meer mijn inspiratie-

bron geworden; heb ik de interne heilpedagogische cursus,

de opleiding tot vrijeschoolleerkracht, en diverse opleidingen

vanuit de antroposofie gevolgd. 

Papierwerk en computers

Zes jaar heb ik in de verzorging gewerkt op een groep met

kleine kinderen tot ik de kans kreeg een klas over te nemen

van iemand die ziek werd. Vele jaren daarna heb ik gewerkt,

in het SO en het VSO als leerkracht. In het VSO heb ik de

papierwerkklas opgezet, waar ik met de kinderen heb

gewerkt aan papier scheppen, papier marmeren, het maken

van enveloppen e.d. en boekbinden. Ik heb in die tijd ook de

eerste computers in het onderwijs geïntroduceerd (nog met

Windows 95), waarbij opviel dat bepaalde autistische leerlin-

gen ineens tot geweldige leerresultaten kwamen.

Leerweg

Op een gegeven moment had ik behoefte aan een nieuwe uit-

daging. Ik kreeg de mogelijkheid, om coördinator te worden

wat uitgroeide tot de functie van locatieleider. Ik heb toen de

Post HBO opleiding aspirant schoolleider gevolgd. In deze

functie heb ik de arbeidsgerichte leerweg opgezet in het VSO.

Privé was de antroposofie ook leidend. Mijn man was vrije-

school- en wiskundeleraar en onze kinderen gingen naar de

vrijeschool (de oudste later naar de Tobiasschool).

Meer antroposofie

Na het faillissement van de Zonnehuizen, kwamen diversen

veranderingen binnen de organisatie en verdween veel van de

antroposofie. Ik heb toen besloten om te stoppen met leiding

te geven en heb een aantal jaren binnen school als beleidsme-

dewerker gewerkt. Afgelopen mei ben ik gestopt op de

Zonnehuizen en had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging,

waarin ik ook weer meer vanuit de antroposofie kan werken.

Toen de advertentie voor deze functie mij onder ogen kwam,

heb ik direct gesolliciteerd. Deze functie sprak mij aan, zeker

gezien mijn ervaringen in het speciaal onderwijs. Ik heb zowel

in het werk als privé veel ervaring met autisme en kinderen

met een extra zorg- of onderwijsvraag.
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Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen

van het kinderdagverblijf en de BSO ook erva-

ren hoe fijn het is om te genieten van de natuur

in de omgeving.

Regelmatig trekken wij erop uit met bolderkar of bak-

fiets. Zoals afgelopen zomer bijvoorbeeld naar een

strandje bij de Waal. Door de prachtige nazomer hebben

wij dit nog ver in het seizoen kunnen doen. De kinderen

genieten er zichtbaar van. Het is ook heerlijk om met het

zand te spelen en pootje te baden. Ook worden de gevon-

den schatten, zoals schelpjes en stukjes hout meegeno-

men naar het kinderdagverblijf en de BSO om tentoon te

stellen op de jaartafel of om er iets moois mee te knutselen.

Ook daar hebben de kinderen veel plezier in. Deze herfst

zijn wij ook weer veel buiten te vinden, tussen de bomen

zoeken naar paddenstoelen om te bekijken en kastanjes en

eikels en mooie bladeren om te verzamelen en te bewaren,

ook voor de seizoentafel en het knutselen. 

Het is voor de kinderen heerlijk om lekker een frisse neus te

halen in de buitenlucht en om kennis te maken met alle

mooie dingen die te vinden zijn in de natuur in de omgeving.

Ook op onze Facebook-site plaatsen wij regelmatig foto's

van onze activiteiten. Leuk om eens te bekijken.

K A R I N  S A K K E R S

pedagogisch medewerker 't Rozenpoortje en de Waaltjes

Allez kidz

3
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4 SEIZOENER HARTKATERN

Klas 1 & 2 
Een nieuw schooljaar

Een nieuw begin

Een nieuw lokaal

Een nieuwe juf

Nieuwe klasgenoten

Nieuwe vrienden 

en vriendinnen

Een nieuw schrift 

en een nieuw potlood 

Nieuwe letters

maken samen 

een nieuw verhaal

juf Beate
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1. Hoe oud ben jij?
Ik ben 45 jaar, veel hè.

2. Hoe was het op je oude school?
Het was heel leuk en gezellig op mijn
oude school, maar is het nog leuker
en gezelliger. Ik vind het zo fijn dat ik
elke dag bij jullie kan zijn.

3. Welke maat schoenen heb je?
Ik heb maat 39.

4. Waar koop je je kleren?
Vaak koop ik mijn kleren in Nijmegen.
King Louis jurkjes koop ik bij Fifth in
de Molenstraat. Vestjes koop ik bij de
Hema.

5. Hoe heten je vader en moeder?
Mijn vader heet Theo en mijn moeder
Ria.

6. Wie woont er allemaal bij jou?
Mijn kinderen Raymo en Dané en waar
schijnlijk spinnetjes.

7. Welk huisnummer heb je en in welke
stad woon je?
Mijn huisnummer is 13 (heel span-
nend) en ik woon in Malden.

8. Op welke sport zit jij?
Ik doe aan Argentijnse tango en Yoga.

9. Heb je een man?
Ik heb een lieve vriend en hij heet
Henk.

10. Kan je knutselen en muziek
maken?
Knutselen kan ik heel heel erg goed.
Maar muziek maken kan ik niet. Ik heb
tien pianolessen gehad en toen stopte
ik. Nu krijg ik zangles van juf Wendy.

Even praten met juf Beate
D O O R  T I N K E  E N  F L E U R T J E

5SEIZOENER HARTKATERN
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6 SEIZOENER HARTKATERN

Afgelopen zomer schreven Femke en ik een kaar-

tje naar alle kinderen van onze klas. Op de kaart

stond geschreven dat ze in hun vakantie een stok

moesten zoeken. Ook mochten ze ’schatten’ ver-

zamelen die ze tijdens de vakantie hadden

gevonden.

Ook ik zocht mijn stok deze zomer. Een week voordat ik

de kinderen zou gaan ontmoeten was ik in mijn tuin flink

aan het snijden en versieren. Ik dacht: wat is dit heerlijk om te

doen. Als ik niet op de vrijeschool zou werken, zou ik dit nu

dan ook aan het doen zijn? 

In huis en in de tuin ging ik op zoek naar mijn ‘schatten’. Het

was verrassend wat ik vond. Nog briefgeld uit India, een

geluksaapje dat ik ooit van een leerling kreeg en mijn zoontje

vond een mooie veer voor mij. Aan het einde van de week

was mijn stok klaar. Ik was tevreden over het resultaat. 

Klas 3 & 4
De tocht
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den een deel van hun vondsten achtergelaten terwijl anderen

vol bleven houden, hoewel ik zag dat het zwaar voor ze was.

De groep werd stiller. Af en toe wat gemopper en gezucht.

Wat hadden ze al ver gelopen. En toen die ene opmerking:

"Had Mozes het ook zo zwaar, juf?" Op zo'n moment staat

alles even stil en krijg ik een brok in mijn keel. Dan weet ik:

"Hier gaat het om. Dit is ons onderwijs en wat is het mooi!"

Na een kilometer of zes bereikten we ons einddoel. De kinde-

ren ploften neer op de grond bij de bushalte. Hun wangen

waren rood, hun kleren bevuild. Er hoefde niet zoveel meer  te

worden gezegd. Het was heerlijk!

J U F  A N N E L I E K E

De eerste schooldag is altijd erg spannend voor een leer-

kracht. De nacht ervoor weet je dat je weinig zult slapen. Je

ziet alles aan je voorbij gaan. Hoe zou de nieuwe klas zijn?

Lukt het mij om al mijn ideeën vorm te geven dit jaar? Hoe zul-

len we het als team hebben dit schooljaar? Hoe zou het met

alle ouders gaan? Gaat het mij lukken om mijn verhaal te ver-

tellen morgen?

En daar ging ik. Met mijn stok stapte ik voor de grote groep

mensen in de zaal. Ik vertelde het verhaal van Mozes en de

uittocht uit Egypte. Dit verhaal komt uit het Oude Testament,

de vertelstof van de derde klas. In het verhaal beschreef ik hoe

Mozes de taak van God had gekregen om de Israëlieten te

bevrijden uit handen van de Farao. Ik vertelde hoe moeilijk het

was geweest om de Farao ervan te overtuigen dat hij het volk

moest laten gaan. Ook vertelde ik hoe Mozes uiteindelijk op

pad ging, met tegenslagen te maken kreeg, maar het toch

lukte om zijn volk aan de andere kant van de Rode Zee te

brengen.

Afgelopen donderdag gingen Désirée en ik op pad met de

klas. Met onze stokken en zwaarbepakte tassen zijn ook wij

het water overgestoken. Met de bus reden we naar Druten.

Daar hebben we een tocht gemaakt door de uiterwaarden.

Vol energie en vreugde waren de kinderen, toen we het water

van de Waal zagen. Rennend gingen ze op verkenning. Wat

was er veel te zien. Krabbetjes, een dode meerval, aange-

spoelde stukken hout, grote en dan juist weer heel veel kleine

stenen. Na een uurtje lopen streken we neer voor een pauze.

Na een snelle boterham werden er dammen gebouwd om te

kijken of ze sterk genoeg waren voor het opkomende en

terugtrekkende water. Na de pauze ging onze tocht weer ver-

der. Sommige kinderen renden nog, anderen bleven wat meer

achter. Een aantal kinderen namen mee wat ze onderweg

tegenkwamen. Grote bonken rivierklei werden mee getorst.

"Wat je zelf kunt dragen, mag je meenemen", had ik gezegd.

Na een kilometer zag ik wat bonken klei liggen. Kinderen had-

7SEIZOENER HARTKATERN
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8

Een nieuw schooljaar als vijfde- of zesdeklasser.

Hoe voelt dat als je na al die jaren op de

Johannesschool daar aangekomen bent?

Kritischer en wijzer stapten ze de klas binnen,

maar toch was het ook nu weer spannend. Hoe

zou het zijn om weer bij elkaar in de klas te zit-

ten?

Met elkaar hebben we er hard aan gewerkt om

er een gezellige en hardwerkende groep van te

maken. Veel rekenen in de rekenperiode. Lekker

veel toneel, dat maakt het gezellig. En heel veel

opdrachten waarbij we elkaar beter leerden ken-

nen. Verder hebben we natuurlijk volop genoten

van het lekkere weer.

J U F  I N G R I D

Nieuwe start 
in klas 5 & 6
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De Passie van...

10

Eleni, Sira,

en Ismay 
Willemijn
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Op het schoolplein vraag ik Ismay om het groepje

van eerste vier kinderen voor deze rubriek samen

te stellen. “Dan moeten het er vijf zijn", roept ze

spontaan. “En dat kan nu niet, want Emma is

ziek!” Ik leg uit dat het schema van de interviews

voor dit jaar 'vier-vier-vier-drie' is, want stel dat er

komend schooljaar nog een kind bij komt in de

klas, dan wordt het de laatste keer ook vier. “Maar

Emma dan?” probeert Ismay nog. Helaas, dat is

gewoon pech voor deze hartevriendinnen, die

hun vriendschap ook allemaal hebben bezegeld

met vriendinnenbandjes. We gaan voor de foto

naar de glijbaan van de kleuters. Gegiebel alom.

Daarna gaan we op het plein met elkaar in

gesprek.

Waar kan je Ismay voor wakker maken midden in de nacht?

Zonder aarzeling zegt ze: “Een Daisy's ijsje en mijn zusjes: mijn

grote zus Gina en kleine zusje Jennifer. Zij woont in Purmerend

bij mijn papa en Mirjam, dat is ook een schatje. Ik woon met

Gina, mijn moeder, Meneerjan en onze poezen in Tiel. Ik ben

dol op paardrijden en honkbal en ik speel ook nog gitaar, maar

dat wist je al. Ik heb laatst een nieuwe gitaar gekocht. Een

betere, een grotere dan mijn eerste. Hij is heel mooi van teke-

ning en hij is mat. Paardrijden doe ik bij manege Satana in

Erichem. Twinky, Siran en Spikey zijn de liefste. En Moonlight.

Het zijn grote pony’s, eigenlijk vind ik alle paarden wel lief. Ik

speel honkbal bij de Panters, daar speelt Gina ook. Nu nog in

een hogere klasse. Maar volgend jaar kom ik bij haar in het

team. Ik lees heel veel. Harry Potter, De goden van Olympus

en De Twilight Sage zijn mijn favorieten.” 

Wat ga je na de Johannesschool doen? “De vrijeschoolleer-

route op Lek en Linge in Culemborg.” Wat vond je het leukst

op onze school?  “Handwerken en toneel.” Heb je een tip voor

de school?  Hilariteit alom, de vriendinnen beginnen allemaal

te giebelen als ze zegt: “De wc’s kunnen niet goed op slot.”

Daar kunnen de andere meiden over meepraten. Mijn idee is

dat bij Ismay, met haar prachtige sproeten, pragmatisme en

gevoel in een gezonde balans zijn!

Willemijn: “Ik ben twaalf jaar. Je kunt mij wakker maken

om te dansen. Ik zit al zes jaar op dansen bij de Plantage. Ik

dans modern én in een selectiegroepje: TDG, de tienerdans-

groep. Ik zit ook op cello, óók bij de Plantage, nu vier jaar

ongeveer. Ik rijd heel soms paard bij Jara, maar ik zit niet op

rijles.” Boeken? “Eigenlijk lees ik nooit. Als ik bij bladzijde drie

ben, weet ik al niet meer wat op bladzijde één stond.” Sira

komt er tussen door: “Wat dacht je van een kookboek?” “Ja,

ik houd van bakken. Pas heb ik een pompoentaart gemaakt

voor school, met Tess. We hebben in Zoelen pompoenen

geoogst en er bleven er heel veel liggen. Die hebben we

geraapt. We hebben thuis nog een tas vol. Ik woon thuis met

mijn vader, moeder, zus Margot en ons hondje Flora.” Na de

Johannesschool? “Culemborg, Nijmegen of Dansacademie in

Arnhem.” Wat was het leukst bij ons op school? “Kamp!” Tip

voor de school? Nou ja van die wc’s dan en dat we in de

bomen mogen klimmen.” Zo ken ik Willemijn: in zekere zin

gratieus en toch recht voor z'n raap!

Sira steekt meteen van wal wannner het haar beurt is. "Ik

ben Sira en ben twaalf jaar. Je kan mij wakker maken voor

Daisy's ijs en babypoesjes. We waren gastgezin voor het asiel

en dan moet je tijdelijk op babypoesjes passen totdat ze naar

een gezin kunnen, na een paar maanden. Thuis bij mijn moe-

der deden we dat. Daar hebben we een hond , twee katten en

een parkiet. Thuis bij mijn vader hebben we een konijn en een

poes. En ik heb een broer Simeon, een halfbroer en een half-

zus en twee stiefzussen. Als alles bij elkaar is, is het heel gezel-

lig. Ik speel volleybal bij Tivos en heb vioolles en (sinds kort)

tekenen bij de Plantage. Dat zijn mijn favoriete passies. Ik

speel al vier of vijf jaar viool en heb mijn A-examen gehaald. Ik

heb voor dat examen de Herfst en de Lente van Vivaldi

gespeeld.” Na de Johannesschool? “Ik denk wel Culemborg,

de vrijeschoolleerroute op Lek en Linge. O, ja, Ik lees veel

Harry Potter, Twilight en nog veel meer.” Tip voor de school?

“Een tropenrooster, als het superheet is eerder naar school en

eerder uit of gaan zwemmen.” Het leukst op school: “Het

schoolkamp en toneel.” Zo te horen is Sira, met haar mooie

lange haren, al best wel zeker van haar zaak!

Eleni heeft de dierenriem op haar shirt. We proberen eerst

nog alle tekens te achterhalen maar dat lukt niet helemaal.

Voer voor een column, maar dat terzijde. “Ik woon thuis met

mijn vader en moeder, twee broers Wouter en Hidde en mijn

broertje Christer. Ik had een konijn, maar die is nu dood. We

krijgen waarschijnlijk een hond. Mijn passies zijn paardrijden en

hockey. Ik rijd op het Zesspan, maar ik ga al gauw naar een

andere manege want ik ben te lang voor shetlanders. Het is

wel een heel leuke manege en daarom zit ik daar nu nog

steeds op. Ik speel hockey in Culemborg, CMHC, al zo’n vijf

jaar, volgens mij. Ik sta linksvoor in het veld. Vorig jaar zijn we

nog kampioen geworden.” Lezen? “Nee! Nou ja, ik lees wel

maar het is niet mijn hobby. Voor het slapen gaan wel, want

dan kom ik beter in slaap. Nu lees ik Steve Jobs, het gaat over

hoe Apple is gestart. Het boek is eigenlijk van Hidde maar ik

had even niks anders.” Na de Johannesschool? “Ik heb echt

geen idee”, zegt ze met een big smile. “Ik ga wel even kijken

op Lek en Linge. Culemborg is negen kilometer fietsen en Tiel

achtenhalf.” Alsof het daar van af hangt, daar lijkt Eleni met

haar goudeerlijke reebruime ogen mij toch te slim voor. Tip?

“Van die wc’s is echt belangrijk.” Wat was het leukste op

school? “Kamp en toneel.”

K A S P E R  H E I N E K E

11SEIZOENER HARTKATERN
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De koffie smaakt pal voor een deadline altijd lek-

kerder. Het zal te maken hebben met de rush

waarin je op dat moment verkeert. Hebben we

genoeg kopij? Of nog te weinig? 

We moeten trouwens nog een quote bedenken voor dat ene

stuk. Hier sttaat een t teveel. Toch? Welke foto's nemen we?

Staan de kinderen er allemaal op? Is er geen voorwoord?!

Schrijf jij wat? Okay, we nemen die schoolbordtekening. Met

een spreuk. Was dat de geschiedenisperiode? O, heemkun-

de. Komt wel goed uit nu met dat bijennummer. Dertig pagi-

na's over de bijen? Huh? O, landelijk. Vanwege die actie! Is de

'Passie van...' nagekeken? Dit is de verkeerde versie.

'Def.'moet je hebben. Klopt die volgorde wel? Van de foto's.

Wie moet er in? Ja, die is nog niet geweest. Van wie is die

tekening? Staat niet achterop. Bel jij even? Ik mail Ton wel.

Okay, we hebben tot morgen. Nee, ik kan vanavond niet. Het

moet nu af. Shit, hier moet een advertentie komen. Rita? Ja

altijd! Al vijftien jaar. Zolang bestaat de Seizoener toch nog

niet? Nee maar Avalon wel. Heeft zij er altijd in gestaan? Ja

altijd. Moeten we daar niet iets mee? Ja natuurlijk moeten we

daar iets mee. Is er iets voor Nieuwe Wegen, Inspirerende

Paden? Kijk dan. Mijn boekbespreking. Van wie is dat

gedicht? Die kop kan kleiner; dan kan de naam er nog onder.

Hoe klinkt dit? Prachtige idealen trouwens. Wie zei dat? Ja

doen we! Mooi verhaal! Die foto is te klein. Moet minstens

1MB zijn. Krijgen we nog een pdf van Ton? Ja natuurlijk, het

mag anders niet naar de drukker. Je zult altijd zien: toch nog

een spatie vergeten of zo. Ach, wie ziet dat nou? Spelfouten

vind ik erger. Is ook erg. Maak de tekst eens wat groter. Daar

staat hun. Moet dat niet hen zijn? Was dat van de juf? Okay.

Ik heb een quote! Hier, dàt is mooi gezegd. Top. Ton aan de

lijn. Yo! Bijna klaar. Morgenavond? Okay, super! Hè, je hebt je

koffie koud laten worden! Ik zet nieuwe.

Telkens weer is het een heerlijk ritueel. Nadat we alle kopij

hebben aangeleverd op Dropbox en de eerste PDF van ons

hartkatern met de nog vrij ruwe opmaak van Ton beschikbaar

komt, kunnen we aan de gang! Doordat Kasper een tijd lang

ook andere schoolkaternen voor Seizoener heeft opgemaakt,

Samenscholen
voor schoolkrant

hartewens
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15SEIZOENER HARTKATERN

is het traditie geworden: gezamenlijk zetten wij bij Kasper

thuis de puntjes op de i. Zijn iMac verhuist voor de gele-

genheid naar de woonkamer. Aan de lange tafel hebben

we meer ruimte dan in zijn rommelhok. Maureen neemt

altijd iets lekkers mee en we hebben een hoop lol!

Toch gaat er in de nabije toekomst iets veranderen. Dit

schooljaar willen we graag ons Hartkatern aan een nieu-

we redactie overdragen. Zie daar onze hartewens! Wil je

ervaren hoe leuk het kan zijn om een schoolkrant te

maken? Heb je gevoel voor tekst en/of beeld? Wil je een

column of verhaal schrijven? Of een interview doen? Of

leren hoe dat moet? Denk je in welke vorm dan ook een

bijdrage te kunnen leveren? We hebben tenslotte nog

drie nummers te gaan, dan nemen wij node afscheid. 

Onze deadline komt nu echt in zicht. We kunnen het ons

niet indenken dat wij de Seizoener verweesd achter zul-

len laten! Aarzel dus niet langer en bel of mail! 

H A R T E G R O E T  V A N  M A U R E E N  E N  K A S P E R

   

AVALON
D E  H E N N E P E  4 7 9  •  4 0 0 3  B G  T I E L  •  0 3 4 4  6 3 1 9 4 6

Bij Avalon kunt u terecht voor: 

Permanent make-up

Dr. Hauschka behandeling

Dr. Hauschka producten

Lymfe drainage

Huidverzorgingsadvies

Lichaamsmassage

Harsen

Wimpers/wenkbrauwen verven

Behandeling mannenhuid

Hotstone-massage

Bij Avalon kunt u al 15 jaar terecht voor: 

Permanent make-up

Dr. Hauschka behandeling

Dr. Hauschka producten

Lymfe drainage

Huidverzorgingsadvies

Lichaamsmassage

Harsen

Wimpers/wenkbrauwen verven

Behandeling mannenhuid

Hotstone-massage

Leven vanuit hart & passie

Rianne van Dijk
Wielseweg 76 Eck & Wiel 
+31(0)6553 90 723
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Met veel enthousiasme ja gezegd op het verzoek

om een stukje te schrijven in de Seizoener.

Mmmmm iets te snel misschien... hoe geef je

antwoord op de vraag: Wat zijn jullie idealen als

gezin en wat wil je je kinderen meegeven?

Wij zijn René-Paul Haas en Katrien Raaijmakers-Haas

ouders van Olivia (10) en Annabelle (13). René-Paul

bedenkt en bouwt restaurants op airports en Katrien kookt als

privé-chef.

Olivia roept direct: “Ik weet niet goed hoe ik het moet uitleg-

gen mama, maar het voelt gewoon vertrouwd op de

Johannesschool, oh, en bovendien zeg ook maar dat ik later

actrice wil worden!”

Dat gezegd hebbende misschien direct een haakje gevon-

den. Een jaar geleden vertrok onze oudste dochter van de

openbare basisschool in ons dorp naar het voortgezet onder-

wijs. Olivia bleef achter en had nog drie jaar voor de boeg.

Bewuster

Het klinkt misschien vreemd maar met de jaren voelt het alsof

je als ouder wat volwassener geworden bent, 'wijzer' in het

opvoeden en vooral in het 'hoe'. 

vol zelfvertrouwen de 
zelfstandigheid tegemoet

Idealen, 

Sei1603 Tiel_JL_Ede_lente05.qxd  02-10-16  18:27  Pagina 16



17SEIZOENER HARTKATERN

Niet in de laatste plaats nog beter naar je eigen kind hebt leren

kijken en luisteren waar het blij en gelukkig van wordt.  Enfin,

zo voelde het bij ons, misschien is ' bewuster' een betere

woordkeuze.

Zo hebben we onze oudste dochter als een kind vol zelfver-

trouwen afgezet op het volgende station op haar pad naar

zelfstandigheid...de brugklas.

Zoals gezegd had Olivia nog drie jaar te gaan op de basis-

school en zochten wij eigenlijk een andere omgeving voor

haar, waar zij meer zichzelf kon zijn, waar ze gezien zou wor-

den en ook haar zelfvertrouwen kan ontwikkelen op weg naar

zelfstandigheid.

Best lastig zo’n keuze om van school te wisselen, doen we er

wel goed aan? Ze had al heel snel haar draai gevonden en

ook de oudste vroeg zich eigenlijk af waarom zij er nooit naar

toe was gegaan. Het had haar ook erg leuk en fijn geleken...

Niet bang zijn

Om terug te komen op de idealen, ik denk dat voor ons, als

ouders, dat eigenlijk betekent wat we onze kinderen willen

meegeven. Wij zouden graag zien dat onze meiden weten

wat het is om lekker in je vel te zitten en niet bang zijn om hun

eigen geluk na te streven. Vooral te genieten van de weg daar

naar toe. Dingen te ondernemen in het leven; met gezond ver-

stand dingen te benaderen maar ook hun gevoel durven vol-

gen. 

Hard willen werken om iets te bereiken. Vanzelfsprekend mag

hierin het respect naar anderen toe niet ontbreken. Zij moeten

zich vrij voelen hun leven op hun manier in te richten en vorm

te geven. Maar respecteren dat anderen dat wellicht op een

andere manier doen en daar geen waardeoordeel over heb-

ben. Eerlijkheid en zorgzaamheid voor elkaar en voor mensen

om je heen vinden wij belangrijk.

Tja, en hoe geef je zoiets door aan je eigen kinderen? Wij

leven ons leven toch ook grotendeels zoals wij het van onze

ouders hebben meegekregen. Ik denk dat je ook moet durven

vertrouwen op wat je ze in het dagelijks leven meegeeft. Dat

is ook één groot voorbeeld voor ze.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij zijn niet het gezin waar veel regels worden gehanteerd. Als

er zaken uit de bocht vliegen in gedrag of woordgebruik, bij-

voorbeeld, dan worden deze benoemd en besproken zodat

de grenzen hiervan duidelijk zijn. Sommige zaken moeten

toch een keer worden uitgelegd. Vaak is dat voldoende.

Graag geven we ze zoveel mogelijk eigen verantwoordelijk-

heid voor hun handelen en daar worden ze soms op aange-

sproken. 

Nu we aan het einde van dit verhaal komen, realiseer ik me

dat wij vaak tegen onze dochters zeggen dat alles bespreek-

baar is en voor als ze wat ouder zijn ze altijd naar huis kunnen

komen. Het kan zo gek of raar niet zijn wat je hebt gedaan,

gezegd, meegemaakt enzovoorts. Er kan en mag niets zijn

waar je bang voor bent of gêne voor hebt om met ons te

delen. Wij zijn je ouders, houden van je en er komt altijd een

oplossing.

Beide dames hebben het bovenstaande gelezen en vinden

het mooi en waar. Dat lijkt mij een goede afsluiting!

K A T R I E N  R A A I J M A K E R S - H A A S

   
 

‘Je moet ook durven vertrouwen’
Ouders met idealen
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Allemaal Familie
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Girafje zag op een zonnige morgen de haas met

hangende oren triest voor zich uitkijken. Dat was

niets voor de haas. Die huppelde altijd zo lekker

onbekommerd rond, vooral wanneer Jakhals niet op

de loer lag. Maar Jakhals was in geen velden of

wegen te bekennen.

“Wat scheelt er aan, je kijkt zo triest”, begon Girafje.

De haas haalde zijn schouders op. Hij zei niets.

“Heb je buikpijn?” vroeg Girafje.

Weer haalde de haas zijn schouders op.

“Je bent anders altijd zo vrolijk. Zeker wanneer

Jakhals er niet is”, probeerde Girafje.

De haas wende zich van Girafje af. Hij zuchtte.

Girafje ging er stilletjes vandoor. Dit was niet in orde.

Ze zocht haar vrienden de olifant en de antilope op.

“De haas is erg ongelukkig als je het mij vraagt, wat

zou er met hem aan de hand zijn?”

De antilope dacht dat het door het warme weer

kwam. 

“Gaat wel weer over”, zei ze en nam een hap gras.

“Hij mist zijn familie”, zei de olifant. “Hij is alleen.”

“Tja, daar zeg je wat”, zei de antilope, “hij is altijd

alleen.”

Dat was Girafje nog nooit opgevallen dat de haas

altijd alleen was. 

Ze keek om zich heen. In de verte zag ze haar fami-

lieleden met hun ranke halzen heerlijk van de bomen

eten. De antilope ging vaak met een grote groep

familie en vrienden lekker over de vlakte rennen. De

olifant was zelfs de baas over een kudde. De olifan-

ten stonden in de schaduw en wapperden loom met

hun oren. Ze leken erg tevreden. Zelfs Jakhals had

nu een vrouwtje en zou gauw kleintjes krijgen. Een

familie.

“Heeft de haas geen familie?” vroeg Girafje ten slot-

te.

“Dat kan toch niet”, sprak de antilope met volle

mond. “We hebben allemaal familie.”

“Hier leven geen hazen”, zei de olifant. “Nou ja, één-

tje dan.”

Girafje begreep er niets meer van. “Maar... hoe kán

dat dan? Waar komt de haas dan vandaan?” 

“Dat moet je aan de haas zelf maar vragen. De

wereld is heel groot. Hij moet toch ergens vandaan

zijn gekomen. Misschien is hij verdwaald. Of ergens

voor gevlucht.” De olifant sjokte er vandoor, de scha-

duw in.

“Het zal mij benieuwen”, zei de antilope en ze slen-

terde naar de volgende graspol.

Girafje dacht na. Jakhals heeft straks een familie.

Misschien weet hij raad. 

Ze drentelde op een drafje naar het hol van Jakhals.

“Geen tijd!” riep Jakhals vanuit het hol.

“Hè Jack, ik wilde je net wat vragen”, zei Girafje

teleurgesteld.

“Geen tij-heid! riep Jakheld opnieuw. “Hoepel op, ik

heb het druk. Met mijn familie.”

“O, Jack, zijn er kleintjes?” Girafje keek verrukt naar

binnen.

“Nog niet, maar ik moet nu voor mijn vrouwtje zor-

gen. Doei!”

Girafje vertrok. Ze dacht aan de haas. Die was er

gewoon zo maar ineens en niemand wist waar hij

vandaan kwam. Ze vond het zielig voor hem. Ze ging

opnieuw naar hem toe. Dan kon ze tenminste probe-

ren om hem wat op te vrolijken.

“Mis je je familie?” vroeg Girafje toen ze de haas nog

steeds erg sip zag kijken.

Daar had de haas kennelijk nog niet over nagedacht.

“Wat is dat, familie?”

Girafje legde uit wat familie betekende. Hazen zou-

den volgens haar ook een familie moeten hebben. 

“Familie hebben is dus zoiets als vrienden hebben”,

concludeerde de haas. Hij begon zich al beter te

voelen. Zijn oren stonden alweer rechtop.

“Nou... familie en vrienden, dat is niet het zelfde. Wij

zijn vrienden, maar geen familie van elkaar. Jouw

familie bestaat uit hazen en mijn familie uit giraffen,

snap je?”

“O. Dan heb ik dus géén familie want er zijn hier geen

hazen”, zei de haas en zijn oren zakten weer omlaag. 

“Hoe ben jij eigenlijk hier bij ons gekomen? Ben je

verdwaald? Ben je gevlucht? Waar kom je van-

daan?”

“Tja, daar vraag je me wat. Ik ben hier gewoon... nou

gewoon... ik was hier opeens.”

De haas peinsde zich suf, maar hij kon zich niet her-

inneren dat hij ergens vandaan kwam. Hij was hier

altijd al. Het was een raadsel.

“Maar ik heb wel vrienden”, zei de haas. “Ik heb jullie.

De olifant. De antilope. Ik heb jou. Als jullie nou ook

mijn familie willen zijn, dan zijn we gewoon allemaal

familie.”

“En Jakhals?” vroeg Girafje met een knipoog.

“Die ook. Maar alleen als hij mij met rust laat, is hij

mijn vriend”, zei de haas. “Je hoeft niet áltijd vrienden

met je familie te zijn. Zó belangrijk is familie nou ook

weer niet.”

De haas moest lachen om zijn eigen woorden. Hij

keek opgewekt naar Girafje. Zijn oren stonden recht-

op en zijn snorharen glansden in de zon.

V E R H A A L  K A S P E R  H E I N E K E  -  I L L U S T R A T I E  P U C K  C H A N G
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Op de Johannesschool werken veel juffen. Een

leuk idee: ook deze juffen gingen vroeger naar

school en hadden vaak  veel plezier.

Wie zie je hier op de foto rechts, met de benen in

de lucht?

Doe een briefje met je naam en de naam van

degene die het volgens jou is in de ideeënbus in

de keuken. Iedereen mag mee doen! Doe dit wel

voor 11 november.

De prijs voor de winnaar is nog een verrassing,

maar maken we, samen met de naam, bekend in

het weekbericht.

Groet van alle juffen!

20 SEIZOENER HARTKATERN

Welke juf is dit?
Quiz
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