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www.Heemhuys.nl

Jacobine Mülschlegel
Opaalstraat 170, Nijmegen

T: 024 - 350 53 43 
E: opaaltje@heemhuys.nl

Door ouders meer 
zekerheid te bieden, 
hebben ook de 
kinderen meer rust.

Gastouderopvang

Opaaltje 
bestaat 10 jaar!

“Door ouders meer “Door ouders meer 

“

kinderen meer rust.

“

kinderen meer rust.

Heemhuys
Natuurlijk
Heemhuys 
Natuurlijk

Heemhuys

Opaaltje
kleinschalig

kinderdagverblijf...

...nog enkele plaatsen 
vrij in de loop van 2020

Jacobine Mulschlegel en 
Catherine van Pol

Heyendaalseweg 205, Brakkenstein
tel. 06-19892491

opaaltje@heemhuys.nl
www.heemhuys.nl

de
Caty’s

Lot Etty
T 06 26 500 416
E info@decatys.nl
W www.decatys.nl

Wilt u zelf ook wel eens rustig
van uw feest of etentje kunnen genieten?

Dan is het tijd voor de Caty’s,
voor al uw catering wensen!
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Redactie
Anne-Marie Lucker, Monique Goris, 
Hannah Berns, Jacco Schouw, 
Aletta Klanke, Frasie Hertroijs, Anke 
Baerends, Colet Falke (ouders), 
Frans Schobbe (docent Meander), 
Bert Verhoek (docent KGC).

Advertenties & lay out
Advertenties
Colet Falke en Hannah Berns
opmaakbranding@gmail.com
Deadline advertenties: 21 mei  

Bereik 
1200 leerlingen, ouders, docenten

Colofon
De Branding is het tijdschrift van en voor Meander vrijeschool voor basisonderwijs en het Karel de 
Grote College, Regionale School voor Voortgezet Onderwijs. De Branding verschijnt vier keer per 
jaar in elk seizoen en is een platform voor ouders, leerlingen, leerkrachten en belangstellenden.

Tarieven advertenties 
hele pagina (16 x 23 cm) € 100,00
halve pagina (16 x 11 cm) € 50,00
1/4 pagina (8 x 11 cm) € 25,00

Tarieven zijn per nummer.
Factuur wordt één keer per jaar,
in de zomer verstuurd.

Meander vrijeschool voor basisonderwijs
Celebesstraat 12, 6524 KE Nijmegen 
024-360 03 56 
www.vrijeschoolmeander.nl

Karel de Grote College scholengemeenschap 
voor voortgezet vrijeschoolonderwijs
Wilhelminasingel 13-15, 6524 AJ Nijmegen 
024-382 04 60 www.kgcnijmegen.nl

Karel de Grote College
Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

De Branding in 2020-2021 

 Deadline   Verschijning
Herfst          21 sept       Week 44 
Winter         30 nov       Week 1 
Lente           28 feb       Week 14 
Zomer         31 mei       Week 27 

Redactieadres:
redactie@branding-nijmegen.nl

Schoolkrant Vrijescholen Nijmegen
Branding

Lente 2021

Inhoud

1.	 Cover	 Nena,	klas	11C

5.	 Voorwoord:	Paashoop!	 Frans	Schobbe

6.	 Met	lege	handen	 Bart	Spijkerboer

7.	 De	achtertuin	van	Meander	 Christiaan	Habing

8.	 Onderwijs	na	Covid-19	 Frans	Schobbe

10.	 Zin	in	een	leuk	boek?	 Jolijn	en	Cato

11.	 Kinderboekenweek:	de	Kinderjury

12.	 Bijdrage	MR	 Ramon	Oome

13.	 Onderweg	 Frasie	Hertroijs

14.	 De	32:	Het	kind	in	de	vierde	klas	 Mirjam	van	Geest

18.	 Betoverd	door	een	paardenbloem:	Afscheid	juf	Yvonne	 Frans	Schobbe

24.	 Het	zelf	leren	doen:	ambachten	in	de	derde	klas	 Maron	van	den	Heuvel

26.	 Maria	Lichtmis	 Bonnie	Bovens

27.	 Puzzel

28.	 Kunst	aan	de	muur;	toch	nog	iets	nieuws	 Frans	Schobbe

30.	 OPROEP:	Fris	en	gezond	Meander	 Bart	Spijkerboer
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36.	 Lezen	in	lockdown	 Anne	en	Doris
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Paashoop!

Zowel	in	de	bijdrage	van	Bart	Spijkerboer	en	van	mijn	hand,	als	ook	indirecter	in	andere	bijdragen	
gaat	het	over	corona.	Logisch,	de	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	zijn	nog	altijd	deels	aangewezen	
op	afstandsonderwijs	en	op	Meander	ontmoeten	we	nog	geen	ouders	binnen.	Dat	wordt	prachtig	en	
dramatisch	geïllustreerd	door	de	foto	bij	de	nietjes.	Ja,	gelukkig	kunnen	we	weer	onderwijs	geven	en	
mogen	de	leerlingen	weer	(deels)	naar	school:	tenminste	iets	van	normaliteit,	maar	we	zijn	er	nog	niet	
uit.	Voorlopig	staat	corona	nog	steeds	in	ieders	agenda	en	behoren	mondkapjes	tot	het	nieuwe	normale	
bestaan.	Brengt	de	lente	verlossing?	En	na	corona?		Gaat	alles	dan	weer	terug	naar	het	oude	normaal?	

Ik	denk	het	niet,	en	wel	hierom:	dit	veelzeggend	citaat	uit	een	advies	van	de	onderwijsraad	‘Tijd	
voor	focus’:	‘Het	beroep	van	basisschoolleraar	staat	onder	druk.	Een	druk	die	vooral	op	individuele	
schouders	lijkt	te	rusten.	Leraren	basisonderwijs	in	Nederland	voeren	beduidend	minder	gesprekken	
over	hun	werk	met	collega’s	en	steken	veel	minder	uren	in	teamwerk	dan	hun	Europese	collega’s.	
Ook	blijken	zij	kampioenen	in	administratie:	hier	besteden	zij	twee	keer	zoveel	tijd	aan	als	collega’s	in	
andere	landen.	Tegelijkertijd	wordt	er	steeds	meer	verwacht	van	basisschoolleraren.	Wensen	vanuit	de	
politiek	en	samenleving	zorgen	voor	druk	om	het	onderwijs	te	verbreden	met	nieuwe	vakgebieden	en	
onderwerpen.	Zij	moeten	meer	dan	voorheen	de	ontwikkeling	en	vorderingen	van	leerlingen	bewaken	
en	bijhouden.	Het	wekt	dan	ook	geen	verbazing	dat	basisschoolleraren	grote	werkdruk	ervaren	en	
onvoldoende	tijd	hebben	voor	de	kern	van	hun	vak:	onderwijs	ontwikkelen	en	geven.	Het	huidige	
lerarentekort	versterkt	de	hoge	werkdruk,	maar	veroorzaakt	het	ook.	Zo	ontstaat	een	vicieuze	cirkel:	het	
beroep	van	leraar	basisonderwijs	wordt	minder	aantrekkelijk,	het	lerarentekort	loopt	op	en	daarmee	
komt	onderwijskwaliteit	steeds	meer	onder	druk.’

Het	advies	werd	deze	maand	uitgebracht	en	daarin	zijn	de	effecten	
van	de	coronacrisis	niet	eens	meegenomen.	De	raad	adviseert	het	
idee	los	te	laten	dat	één	leraar	alle	activiteiten	voor	een	groep	
moet	verzorgen.	Er	kan	meer	gedifferentieerd	worden	in	
wie	wat	doet	en	er	kan	beter	gebruik	worden	gemaakt	
van	de	expertise	van	ondersteunende	professionals	
zoals	onderwijsassistenten,	vakleerkrachten	en	
andere	specialisten.	Onderwijs	tijdens	corona	
vraagt	veel	aandacht	en	zorgvuldigheid	
maar	ik	heb	de	indruk	dat	het	als	die	crisis	is	
bedwongen	nog	heel	wat	meer	toewijding	en	
aandacht	gaat	vragen.	Laten	we	niet	vergeten	
dat	we	het	samen	moeten	doen:	ouders,	
leerkrachten,	bestuurders	en	ondersteuners.	
Allemaal	samen	in	het	belang	van	onze	
kinderen	en	de	toekomst.

Frans Schobbe, klas 6B en redactielid
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De school open houden in tijden van Covid-19 is ingewikkeld. Er zijn mensen die vinden dat
we veel te onvoorzichtig zijn. Anderen vinden dat we de kinderen teveel belasten met 
beheersmatige maatregelen. Hoe maken we de juiste keuzes? Hebben we hierbij een echte
vrijeschoolse richtlijn? Ik weet het niet.

Bart Spijkerboer, directeur Meander

Als het over onderwijs en opvoeding gaat, vinden we houvast in 
de ‘Algemene Menskunde’ van Rudolf Steiner. Maar nu zich deze
wereldepidemie aandient, waarbij Steiners werken en voordrachten niet 
eenduidig zijn te raadplegen, wordt het lastiger. Désanne van Brederode
(schrijfster en �losofe) schrijft eind februari in Trouw: “Helemaal lastig wordt
het wanneer een nieuwe situatie erom vraagt in de spiegel te kijken en jezelf,
waar nodig, kritisch tot je eigen inspiratiebronnen te verhouden. Je zou er 
het waarachtige loyale antroposoof-keurmerk mee kunnen mislopen of 
verspelen.”

Er is zoveel onduidelijk over de ontwikkeling van het virus en de e�ecten van
de maatregelen. Ik spreek een ouder die de longspecialist aanhaalt om me te
vertellen dat we veel te slap met de maatregelen omgaan. Een andere ouder 
heeft vele artikelen van antroposofen gelezen en geeft me aan hoe we de 
kinderen moeten opvangen in deze tijd van angst en beperking. En ook veel
mensen zeggen me dat we de maatregelen van de regering ‘gewoon’ moeten
volgen. We weten het niet, en dan zoeken wij mensen blijkbaar zekerheid bij 
anderen die het wel weten. Maar eigenlijk staan we met lege handen. Er is 
geen antwoord. Dat is bijna niet te verdragen.

Gespreide haal- en brengtijden, mondkapjes, handen wassen, deurklinken
poetsen, traktaties wel of niet verpakken… We willen gewoon weer les gaan 

geven, zorgen dat de kinderen zich bij 
juf en meester weer �jn voelen in de 
klas. Lekker leren met plezier. Ik wil als 
schoolleider zo snel mogelijk af van het 
gedoe en regel de zaken het liefst via de 
kortste weg. Zo hoop ook ik op zekerheid.

Maar toch voel ik dat er, onder alle 
meningen en gevoelens en voorbij de 
talloze maatregelen, thema’s opkomen 
die aandacht vragen. Wat wordt hier 
zichtbaar, welke mogelijkheden dienen 
zich aan? Om hier naar te luisteren heb 
ik de onzekerheid van het ‘niet weten’
misschien wel nodig. Dan kan ik in het 
lege midden stappen en in gesprek
blijven met alle verschillende stemmen.
En dan helpt het als we met elkaar kunnen
zien dat we het niet weten, dat we samen 
verwonderd kunnen onderzoeken.

De onrust van nu en de behoefte om 
elkaar te ontmoeten in het niet-weten,
brengt me bij thema’s die al enige tijd 
sluimeren. Thema’s waarbij in eerste
instantie ook stelligheid en emoties 
opvlammen. En waarbij ik hoop dat het 
niet-weten ons in gesprek brengt over
de ontwikkeling van ons hedendaagse 
vrijeschoolonderwijs. Welk houvast
geeft de ‘Algemene Menskunde’ ons 
bijvoorbeeld bij de toenemende
kansenongelijkheid in de samenleving? 
Wat brengen de gendervragen van
sommige kinderen bij ons teweeg? Hoe 
begeleiden we onze kinderen op hun 
weg in de digitale wereld, die een steeds
grotere rol lijkt te spelen in hun leven?
Wat mij betreft beantwoorden we de 
vragen nooit met een eenvoudig nee 
of ja. Ik zie het belang van de twijfel. In
de vertraging kunnen we waarnemen
wat er werkelijk gaande is. Wie het zeker
weet, wordt een fundamentalist. Nieuwe
ontwikkelingen vragen erom elkaar steeds
weer te bevragen en onszelf in de spiegel 
aan te kijken.

Beeld: Met lege handen’, 2005, Marlieke Overmeer

Met lege handen

OPROEP

Om deze educatieve ontmoet-

tuin (werktitel) verder om te vormen 

tot een prachtige plek voor iedereen, 

hierbij een oproep: Wie heeft voor ons 

zaden van bloemen, stekjes, vaste planten 

en misschien eigen inbreng? Als je iets 

wil doneren, meld je dan bij meester 

Christiaan via c.habing@vsmeander.nl. 

Hij inventariseert wat allemaal nodig is 

zodra het ontwerp helemaal klaar 

is. Alvast dank namens alle 

kinderen. 

OPROEP

Om deze educatieve ontmoet-

tuin (werktitel) verder om te vormen 

tot een prachtige plek voor iedereen, 

hierbij een oproep: Wie heeft voor ons 

zaden van bloemen, stekjes, vaste planten 

en misschien eigen inbreng? Als je iets 

wil doneren, meld je dan bij meester 

Christiaan via c.habing@vsmeander.nl. 

Hij inventariseert wat allemaal nodig is 

zodra het ontwerp helemaal klaar 

is. Alvast dank namens alle 

kinderen. 
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De achtertuin van Meander

Natuurbeleving en verbondenheid met de natuur komen niet uit een boekje. Daar zijn we het over eens, 
vooral op de vrijeschool. Maar wat doe je dan precies om in een periode heemkunde of plantkunde de 
kinderen te verbinden met de natuur? Wij kijken bijvoorbeeld in onze eigen tuin aan de oostkant van 
Meander. In de vorige Branding zag iedereen dat hard is gewerkt aan het braam- en onkruidvrij maken van de 
tuin. De geplante perenbomen horen inmiddels helemaal bij onze vaste stek. 

Christiaan Habing, klas 1B

Kinderen	zijn	nu	gestart	met	een	echt	ontwerp	voor	de	verdere	inrichting	van	de	tuin.	Het	idee	
is	om	meerdere	klassen	hierbij	om	hulp	te	vragen.	Op	de	foto	zien	jullie	het	eerste	resultaat.	
We	brachten	een	paar	bezoekjes	aan	de	tuin	en	hadden	gesprekjes	met	de	bomen	en	de	
dieren.	Daarna	kwamen	de	ideeën	al	meteen	los:	zonnebloemen,	frambozen,	rozen,	narcissen	
en	natuurlijk	bloemen	waar	bijen	blij	van	worden!	Klas	1b	zocht	tijdens	deze	bezoekjes	naar	
de	holletjes	van	twee	belangrijke	helpertjes	uit	de	klas:	de	luistermuis	en	de	werkmier.	En	wat	
ontdekten	ze?	Muis	en	Mier	zitten	samen	in	een	holletje,	wel	zo	gezellig!	

OPROEP

Om deze educatieve ontmoet-

tuin (werktitel) verder om te vormen 

tot een prachtige plek voor iedereen, 

hierbij een oproep: Wie heeft voor ons 

zaden van bloemen, stekjes, vaste planten 

en misschien eigen inbreng? Als je iets 

wil doneren, meld je dan bij meester 

Christiaan via c.habing@vsmeander.nl. 

Hij inventariseert wat allemaal nodig is 

zodra het ontwerp helemaal klaar 

is. Alvast dank namens alle 

kinderen. 

OPROEP

Om deze educatieve ontmoet-

tuin (werktitel) verder om te vormen 

tot een prachtige plek voor iedereen, 

hierbij een oproep: Wie heeft voor ons 

zaden van bloemen, stekjes, vaste planten 

en misschien eigen inbreng? Als je iets 

wil doneren, meld je dan bij meester 

Christiaan via c.habing@vsmeander.nl. 

Hij inventariseert wat allemaal nodig is 

zodra het ontwerp helemaal klaar 

is. Alvast dank namens alle 

kinderen. 
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Onderwijs na Covid-19

Covid-19 heeft de wereld nu een jaar in zijn greep. Nu de 
vaccins worden verspreid komt er een einde in zicht, een stip 
op de horizon. Na twee wekenlange lockdowns lijkt het er op 
dat we het basisonderwijs stap voor stap naar ‘het nieuwe 
normaal’ kunnen loodsen. Maar wat is ‘het nieuwe normaal’?

Frans Schobbe, klas 6B en redactielid

Vijf groepen
Covid-19	heeft	een	fikse	impact	op	het	onderwijs.	Tijdens	de	periode	van	‘onderwijs	op	afstand’	
is	landelijk	onderzoek	verricht	naar	hoe	leerlingen	in	die	periode	leerden.	Er	werden	vijf	groepen	
leerlingen	onderscheiden	en	daardoor	werden	pijnlijke	verschillen	zichtbaar.		

Ten	eerste	waren	er	leerlingen	die gemakkelijk leren.	Deze	kinderen	werden	blij	van	het	
thuisonderwijs	omdat	ze	hun	eigen	tempo	konden	bepalen.	Ze	konden	zelf	vrij	bepalen	waar	ze	
veel	aandacht	aan	wilden	besteden	en	welke	leerstrategieën	ze	wilden	inzetten.

Ten	tweede	waren	er	leerlingen	die	we	de thuiszitters	noemen.	Deze	leerlingen	profiteerden	
van	het	maatwerk	dat	hen	werd	geboden.	Doordat	het	werk	gestructureerd	werd	aangeboden	en	
het	voornamelijk	herhalingsstof	betrof	konden	deze	leerlingen	goed	vooruit.

Tot	de	derde	groep	behoren	de moeilijk lerende kinderen.	Deze	leerlingen	profiteerden	ook	van	
de	herhalingsstof	maar	misten	de	persoonlijke	aanpak	en	begeleiding.	Deze	groep	liep	misschien	
niet	meteen	extra	achterstanden	op,	maar	ging	ook	niet	vooruit	zoals	je	op	school	wel	had	mogen	
hopen.	

De	vierde	groep	vormen	de	kinderen	die	zich	verlaten	voelden	thuis.	Zij	misten	de	uitdagende	
omgeving	van	school	en	konden	dat	thuis	niet	compenseren.	We	noemen	die	groep	de educatief 
armen.	Voor	deze	kinderen	vormt	de	school	de	beste	en	soms	enige	stimulerende	omgeving.	

De	vijfde	groep	bestaat	uit	kinderen	die	het	thuis	zwaar	hadden.	Tijdens	de	lockdowns	traden	
in	de	thuissituatie	spanningen	op	of	deze	kwamen	aan	de	oppervlakte.	Ouders	van	deze	kinderen	
slagen	er	niet	goed	in	hun	kind	te	motiveren	voor	het	werk.	Er	is	thuis	geen	mogelijkheid	een	
werkbare	plek	te	scheppen	daarvoor.	Dit	zijn	de emotioneel bedreigde kinderen.	
Voor	de	laatste	twee	groepen	pakte	de	coronacrisis	slecht	uit.	Het	zijn	deze	risicoleerlingen	die	
een	school	goed	in	beeld	moet	hebben	na	de	crisis.	Ook	de	groep	moeilijk lerende kinderen	moet	
goed	begeleid	worden	nu	de	scholen	weer	gestart	zijn.	
Er	was	een	kleine	groep	leerlingen	die	helemaal	van	de	radar	verdween,	landelijk	ging	het	om	
5.200	leerlingen.	Met	die	kinderen	was	contact	niet	mogelijk	en	het	was	ook	niet	duidelijk	wat	er	
gebeurde	met	het	thuisonderwijs.

Leerachterstanden wegwerken
Niet	alleen	in	het	onderwijs,	maar	ook	bij	de	politiek	heerste	er	grote	angst	voor	leerachterstanden	
door	de	crisis.	De	minister	maakte	op	advies	van	de	Onderwijsraad	geld	vrij	om	die	achterstanden	
op	te	vangen.	Onderwijsorganisaties	deelden	de	zorgen	van	de	politiek.	De	onderwijsinspectie	
deed	onderzoek	bij	847	scholen	in	het	land	en	schreef	in	haar	rapportage:
“Ruwweg een op de drie ondervraagden in het primair onderwijs gaf aan zich zorgen te maken over 
(potentieel) blijvende achterstanden bij leerlingen. Bovendien leefden er bij circa een op de vijf po-
scholen zorgen over een toename in kansenongelijkheid tussen leerlingen, zoals die ook in het voorjaar 
tijdens de volledige schoolsluiting zichtbaar werd.”
Uit	een	peiling	van	de	Algemene	Vereniging	Schoolleiders	(AVS)	onder	726	schooldirecteuren	
blijkt	dat	de	meeste	scholen	(77	procent)	zicht	hebben	op	de	vorderingen	van	de	leerlingen	in	de	
periode	van	thuisonderwijs.	Volgens	de	schooldirecteuren	is	het	niveau	van	de	meeste	leerlingen	
(60	procent)	gelijk	gebleven.	Bij	18	procent	is	er	verrassend	sprake	van	een	hoger	niveau	(de	
gemakkelijk	lerenden)	en	22	procent	liep	(meer)	achterstand	op.	
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54	procent	van	de	ouders	met	kinderen	in	het	basisonderwijs	ervoer	meer	stress	in	
tijden	van	het	afstandsonderwijs.	27	procent	ondervond	minder	stress.	Van	al	deze	
ouders	denkt	40	procent	dat	het	kind	minder	goed	leerde	dan	voor	de	lockdown.	(A.	
Bakx	onderzoekswerkplaats	Point	2020)
Om	te	controleren	hoe	het	nu	daadwerkelijk	staat	met	die	achterstanden	besloot	de	
inspectie	dat	de	Citotoetsen	M	(midden)	niet	mochten	worden	uitgesteld.	Door	die	wel	
te	laten	afnemen	in	maart	2021	hopen	ze	dat	de	achterstanden	exacter	kunnen	worden	
vastgesteld.	

En dan?
Door	die	lawine	van	zorgen	die	via	allerlei	media	over	ons	wordt	uitgestort	kom	je	in	
de	verleiding	te	denken	dat	het	vast	zo	erg	zal	zijn.	Gelukkig	kun	je	er	ook	anders	naar	
kijken.	Waar	het	bij	al	het	rumoer	over	achterstand	over	gaat	zijn	de	meetbare	factoren	
van	het	onderwijs	(de	inspectie	noemt	dat	kwaliteit).	Het	is	het	denken	in	cognitieve	
rendementen	dat	we	hier	horen.	Kinderen	worden	afgemeten	aan	normresultaten,	
dezelfde	meetlatten	waarmee	elk	kind	de	maat	wordt	genomen.	Het	gevaar	van	de	crisis	
is	dat	dit	steeds	meer	invloed	krijgt,	dat	we	nergens	anders	meer	naar	kijken	dan	naar	de	
achterstanden,	met	een	zorgelijke	blik.	
Ik	ben	van	mening	dat	we	ons	daar	niet	op	blind	moeten	staren.	Er	verschijnen	dan	
schrikbeelden	van	zomerscholen,	weekendklassen	en	bijspijkeren	voor	mijn	ogen.	Daar	
moeten	we	niet	naartoe	willen.	Kinderen	hebben	ook	emotionele	en	sociale	schade	
opgelopen	tijdens	de	crisis.	Laten	we	daar	vooral	veel	aandacht	aan	besteden.	De	
periode	tot	de	zomervakantie	is	niet	de	tijd	om	achterstanden	in	te	lopen,	maar	om	
te	onderzoeken	wat	de	nieuwe	beginsituatie	is.	Laat	kinderen	veel	sociale	ervaringen	
opdoen,	laat	ze	kunstzinnig	werken,	zingen,	samen	gymmen	en	buiten	spelen.	Vertel	
veel	verhalen	en	maak	het	vooral	huiselijk	en	gezellig,	bevorder	het	‘wij-samen-gevoel’.	

Als	je	niet	uitkijkt	met	je	achterstandsfobie	pers	je	leerlingen	maandenlang	in	een	
keurslijf	van	meten	en	wegen.	Wees	gul	in	het	geven	en	karig	in	het	eisen!

18% 60% 22%

Hoger	niveau Gelijk	niveau Lager	niveau

Ontwikkeling	leerling	na	thuisonderwijs
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Zin in een leuk boek?

Jolijn, wat is je favoriete boek?
‘De	Spokenjagers,	van	Cornelia	Funke.’

Waar gaat het boek over?
‘Het	gaat	over	Tom	die	een	spook	in	zijn	kelder	
heeft.	Hij	zoekt	hulp	bij	een	mevrouw	die	heel	veel	
over	spoken	weet,	zodat	ze	het	kunnen	wegjagen.	
Maar	Hugo	het	spook	blijkt	heel	lief	te	zijn.	En	dan	
jagen	ze	samen	een	ander	spook	weg.’

Waarom is dit boek zo leuk?
‘Het	is	spannend,	maar	ook	heel	erg	grappig.’

Wat is het leukste/gekste of meest bijzondere in 
het boek?
‘Het	leukste	is	als	ze	een	andere	spook	gaan	
wegjagen.	Het	gekste	is	dat	ze	kerkhofaarde	in	
koekjes	stoppen:	vies!’

Waarom moeten je klasgenoten dit boek lezen?
‘Het	is	een	heel	leuk	boek,	er	zijn	nog	drie	andere	
delen	en	je	kan	het	zelf	lezen	vanaf	8	jaar.’

Het favoriete 
boek van 
Jolijn,	leerling	klas	2B

Cato, wat is jouw favoriete boek?
‘Ik	heb	Dinges	gelezen.	Het	is	geschreven	door	David	Walliams	en	
getekend	door	Tony	Ross.’

Waar gaat het boek over?
‘Het	boek	gaat	over	Mirthe	(10	jaar).	Ze	is	een	superverwend	
meisje.	Ze	heeft	alles	wat	ze	wenst	en	meer	dan	dat.	Je	kan	het	
zo	gek	niet	bedenken,	maar	het	is	nooit	genoeg.	Haar	ouders,	
meneer	en	mevrouw	Mak,	weten	niets	meer	te	verzinnen.	Op	een	
dag	roept	Mirthe:	‘Ik	wil	een	Dinges!’	.	Maar	wat	is	dat?	Ze	gaan	op	
zoek	in	de	bieb,	en	vinden	in	de	donkere	kelder	een	Monsterpedie	
met	informatie	over	de	Dinges.	Het	ziet	eruit	als	een	bolletje	wol	
en	leeft	in	het	diepste	donkerste	oerste	oerwoud.	En	zo	vertrekt	
meneer	Mak	om	een	Dinges	voor	z’n	dochter	te	halen.	Zal	het	hem	
lukken	om	een	Dinges	te	vinden?	En	zou	Mirthe	er	dan	ook	blij	mee	
zijn?	Dat	ga	ik	niet	vertellen...’

Waarom is dit boek zo leuk?
‘De	fantasie	in	het	verhaal	is	heel	grappig.	En	de	tekeningen	van	de	
illustrator	zijn	hilarisch.’

Wat is het leukste/gekste of meest bijzondere in het boek?
‘Meneer	Mak	gaat	op	zoek	naar	het	oerste	oerwoud,	en	dat	is	een	
gekke	plek,	met	heel	veel	rare	dieren	zoals	een	krokokroko,	en	die	
dieren	staan	ook	in	de	Monsterpedie.’

Waarom moeten mijn klasgenoten dit boek lezen?
‘Het	is	een	grappig	en	avontuurlijk	boek	en	zodra	je	bent	begonnen	
met	lezen	kan	je	echt	niet	meer	ophouden!’

Het favoriete boek van
Cato,	leerling	klas	5A

Zin in een leuk boek? Jolijn en Cato hebben ieder een tip voor je.  
Weet jij ook een mooi boek voor deze rubriek? Laat het ons dan weten! Beantwoord hiervoor onderstaande vragen 
over jouw favoriete (voorlees-)boek, dichtbundel of luisterboek. Stop het vervolgens in de brievenbus van De 
Branding (deze hangt bij de ingang van Meander) of mail het naar Redactie@branding-nijmegen.nl 
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Kinderboekenweek:
de Kinderjury

LEESWEKEN EN STEMWEEK
Tijdens	de	eerste	tien	weken	draait	het	om	het	(opnieuw)	
lezen	van	al	jouw	favoriete	boeken	uit	2020.	Door	middel	
van	de	Tiplijsten	kun	je	de	eerste	hoofdstukken	van	50	titels	
lezen	om	te	ontdekken	of	je	het	boek	leuk	vindt,	of	om	je	
geheugen	weer	op	te	frissen.	Lijkt	het	je	een	leuk	boek?	
Klik	dan	direct	door	naar	de	Jeugdbibliotheek.nl.	Je	kunt	
het	boek	lenen	in	jouw	bibliotheek	of	het	e-book	lenen.	
Wil	je	liever	luisteren?	Dat	kan!	Heel	veel	titels	zijn	ook	
beschikbaar	als	luisterboek.

Laat	weten	wat	je	van	het	boek	vond	door	een	recensie	achter	
te	laten.	Hierdoor	help	jij	andere	kinderen	met	hun	zoektocht	
naar	hun	favoriete	boek.

In	de	Stemweek	van	maandag	10	t/m	zondag	16	mei	2021	
kan	je	jouw	stem	laten	horen!	Alle	Kinderen	van	Nederland	
vormen	in	deze	week	samen	de	Kinderjury	en	stemmen	op	
alle	kinderboeken	uit	2020.

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Dan vorm jij samen met de rest van de Nederlandse kinderen 
de Kinderjury! Jullie bepalen met elkaar welk boek de Kinderjury, de lezersprijs van de 
Kinderboekenweek, in ontvangst mag nemen. De Kinderjury wordt toegekend in de leeftijdscategorie 
6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Op 23 juni 2021 worden de winnaars bekendgemaakt!

Bron: https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/ 

Leesweken
3	maart	t/m	9	mei	2021

Stemweek
10	t/m	16	mei	2021

Stemmen tellen
16	t/m	30	mei	2021

Genomineerden 
bekend

31	mei	2021

Winnaars 
bekend

23	juni	2021

Het team van de BOS  
(Bieb op School) heeft alle boeken 

voor je gereserveerd.  
Hopelijk staan ze snel in onze bieb. 

Wil je meer informatie?	
Kijk	dan	op	www.kinderboekenweek.nl	of	ga	naar	de	
bibliotheek	of	de	(kinder)boekwinkel.

DE TIPLIJST
De	Tiplijst	is	een	boekenlijst	die	je	helpt	bij	het	ontdekken	
van	nieuwe	boeken.	Deze	lijst	helpt	je	ook	bij	het	bepalen	
van	jouw	favoriete	boek.	Je	kan	hier	alvast	een	stukje	van	
het	boek	lezen	om	te	kijken	of	het	bij	je	past!

Dinges, wist je dat?

Voor alle ouders 
die denken David 
Walliams, dat is toch 
dinges...
Ja inderdaad, dat 
is die ene van Little 
Britain.
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Bijdrage MR

Een	lege	laptop-batterij	maakte	afgelopen	week	een	abrupt	einde	aan	mijn	drie	jaar	lidmaatschap	van	de	
Medezeggenschapsraad	van	Meander.	“Plop”,	en	weg	was	de	Teams-sessie	met	zeven	mede-MR-leden.	Via	
deze	online	sessies	hebben	wij	het	hele	afgelopen	jaar	de	meeste	van	onze	MR-vergaderingen	gevoerd.	
Meestal	samen	met	de	schoolleider,	en	soms	een	vertegenwoordiger	van	Pallas	of	Stichting	tot	Steun.

En	dan	mogen	jullie	-	ouders	-	nu	dus	naar	de	stembus!
Nee,	dat	is	niet	een	paar	weken	te	laat,	maar	precies	op	tijd	voor	de	belangrijkste	verkiezing	van	het	jaar,	
waar	een	enkele	stem	wel	degelijk	verschil	kan	maken.	
Want:	wie	vertrouw	jij	het	toe	om:

•	 	Jou	te	vertegenwoordigen	in	gesprekken	met	de	directeur
•	 	Als	een	van	de	eersten	op	de	hoogte	te	zijn	van	nieuwe	schoolbeleidsplannen	en	daarin	bij	te	kunnen	

sturen	(enkele	van	de	MR-leden	konden	zelfs	de	sollicitaties	voor	de	directeursfunctie	mee	afnemen)
•	 	Gehoord	te	worden	over	soms	controversiële	zaken	als	beeldschermen	in	de	klaslokalen,	hoe	de	

speelruimte	binnen	de	coronaregels	wordt	ingevuld	op	school	en	in	het	thuisonderwijs
•	 	Te	weten	en	instemmingsrecht	te	hebben	over	waar	de	vrijwillige	(ouder)schenkingen	aan	worden	

besteed?

Als	ouders	en	leerkrachten/personeelsleden	zitten	we	in	de	MR	zij	aan	zij	om	onderwerpen	echt	te	
bespreken,	oor	te	hebben	voor	elkaars	mening	en	om	samen	tot	een	standpunt	zien	te	komen	dat	recht	
doet	aan	kind,	leerkracht/personeelslid	en	ouder.

De	MR	heeft	zich	voorgenomen	om	de	lijntjes	met	jullie,	de	achterban,	korter	te	houden:	zonder	direct	
bij	iedereen	op	de	koffie	te	moeten	wil	de	MR	graag	weten	hoe	jullie	nu	werkelijk	over	sommige	-	soms	
gevoelige	-	onderwerpen	denken,	wil	ideeën	en	standpunten	met	jullie	uitwisselen,	kortom:	wil	jullie	
goed	vertegenwoordigen!

Ik	geef	dan	ook	graag	het	stokje	door	aan	een	nieuwe,	gedreven	ouder	die	ons	mede	wil	
vertegenwoordigen	in	de	MR.

Afscheid van de MR

Ramon Oome, MR-lid van 2018 tot 2021
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Onderweg

Wie ben je en waar woon je?
Ik	ben	Gaura,	zit	in	klas	3B	en	woon	samen	met	mijn	ouders	en	kat	
Floortje	net	buiten	Berg	en	Dal.	Ik	heb	ook	twee	broers,	maar	die	zijn	
al	het	huis	uit.	Binnenkort	krijgen	we	vijf	kippen	en	een	haan	erbij.	Het	
hok	is	net	af.

Hoe ga je naar school?
We	gaan	bijna	elke	dag	met	de	fiets,	ook	als	het	regent.	Soms	zit	ik	op	
mijn	eigen	fiets,	en	soms	nemen	we	de	Pino,	een	soort	ligfietstandem.	

Wat vind je het leukste op school?
Taal	en	dictee	vind	ik	het	leukste,	maar	eigenlijk	vind	ik	alles	leuk.	
Buitenspelen	mag	van	mij	wel	iets	langer	duren.	

En wat doe je het liefst buiten school?
Buiten	zijn,	op	de	trampo	en	touwklimmen.	Of	met	mijn	vader	
klussen.	Zagen,	en	dingen	uit	elkaar	halen	met	de	boormachine.	We	
hebben	samen	het	kippenhok	gemaakt.	Ook	vind	ik	het	leuk	om	te	
handwerken	met	mijn	moeder.

Weet je al wat je zou willen worden?
Ik	zou	wel	een	tuinderij	willen,	waar	ik	als	herborist	werk.	Dan	maak	je	
zalfjes	en	olie	van	allerlei	kruiden.

Wat deed je toen de school dicht was,  
tijdens de lockdown?
Met	vriendinnen	had	ik	een	thuiswerkgroepje.	Het	was	heel	fijn	om	
een	paar	keer	per	week	samen	aan	het	werk	te	zijn.	Verder	heb	ik	
veel	buiten	gespeeld.	En	gelukkig	kon	ik	gewoon	elke	week	blijven	
paardrijden.	

Kinderen van de Meander vinden elke dag hun weg van 
huis naar school en weer terug. Ze komen van heinde 
en verre. Ieder in hun eigen unieke en tegelijkertijd zo 
herkenbare wereld. In iedere Branding een kort interview 
met een mens dat onderweg is te worden wie het is.

Frasie Hertroijs, redactielid en ouder

Voor de volgende edities zoeken we een 1ste 

en 5de klasser. Vindt jouw kind het leuk om 
bevraagd en gefotografeerd te worden? Stuur 

een e-mail naar Redactie@branding-nijmegen.nl
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“Ik zie rond in de wereld…”

Vanaf de vierde klas start de dag met deze eerste zin van de ochtendspreuk, waar in de 
lagere klassen nog ‘Het liefdelicht der zon’ klonk. 
En dat is ook wat een vierdeklasser doet, de wereld inkijken, de wereld om zich heen 
ervaren, en een ik ten opzichte van de wereld ontwikkelen als individu. Jongere kinderen zijn 
nog één met de wereld, en op zichzelf gericht. Rond het negende en tiende levensjaar komt 
daar verandering in, wat we in de antroposofie de ik-inslag noemen. 

Een nieuwe wereld
Deze nieuwe fase vormt een breuk met de kinderlijke onbevangenheid, en de gouden 
kindertijd wordt afgesloten. Kinderen kunnen ineens weer onzeker worden over bepaalde 
zaken, gaan twijfelen, er kunnen vragen komen over de dood, kinderen kunnen zich zorgen 
gaan maken over bijvoorbeeld onrecht in de wereld. Acties en clubjes passen goed in deze 
fase. Vierdeklassers beginnen kritische vragen te stellen en krijgen een kritischer houding 
ten opzichte van hun ouders en leerkrachten. Niet alles wat je als juf of meester in de 
klas zegt, wordt zomaar voor waar aangenomen. Waar jongere kinderen van nature meer 
volgzaam en gevoelig voor autoriteit zijn, kan een vierdeklasser kritisch en wat onbehouwen 
uit de hoek komen. Naast deze uitingen ontstaan de gesprekken waarin kinderen blijk 
geven van een diep vermogen tot invoelen. Eigen angsten en onzekerheden worden 
meer verwoord. De vierde klas kan daarom een roerig jaar zijn. Ook fysiek is een duidelijke 
verandering te zien: de kinderen strekken zich meer en het ronde, kinderlijke gaat eraf. 

Passende verhalen en abstract denken
De Noordse mythologie, de Edda, vormt de vertelstof voor klas 4.
De goden van Asgard leveren strijd met reuzen en dwergen. Zij zien het als hun taak de 
mensen in Midgard te beschermen. In de godenschemering gaat Asgard uiteindelijk ten 
onder: een breuk tussen de godenwereld en de mensen, die de komst van een nieuwe 
wereld aankondigt. 
Omdat het abstracte denken nu ontwaakt, kan er meer abstracte lesstof worden 
aangeboden. Denk aan de breuken in het rekenen. Het geheel valt in delen uit elkaar (voelen 
jullie de parallel? Mooi hè!), maar kan ook weer worden samengevoegd. Het cijferend 
rekenen wordt geoefend, en het meten en wegen. Nu de kinderen een sterkere verbinding 
hebben met ruimte en tijd, kan ook de werkwoordspelling zijn intrede doen in de taallessen. 
Kinderen leren zichzelf plaatsen in de tijd, en ervaren verleden, heden en toekomst.
In het vormtekenen worden ‘vlecht vormen’ getekend en er wordt meerstemmig gezongen. 

In iedere Branding een 
korte uitleg over een 
onderscheidend kenmerk 
van de vrijeschool. Wat 
kenmerkt ons onderwijs, 
hoe ziet dat er uit en 
waarom doen we dat zo? 
In 8 jaar en 32 Brandings 
komt het belangrijkste 
langs.

Deel 11

Het kind in de vierde klas

De
32
Waarom doen we wat we doen, zoals
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Periodes die aan bod komen in het 
hoofdonderwijs zijn dierkunde, en 
aardrijkskunde en geschiedenis van de 
eigen omgeving.
In de dierkunde kijken kinderen enerzijds
naar dieren met hun eigen specialisme,
en anderzijds naar de mens in zijn fysieke
bouw, rechtopstaand, met ledematen en 
handen. Zo ontdekken kinderen in relatie
tot dieren en hun eenzijdigheid, de mens 
als wezen dat zich in veel richtingen kan
ontwikkelen en deze ontwikkeling zelf kan
beïnvloeden.
In de aardrijkskundelessen beginnen de 
kinderen bij de eigen woonomgeving.
De eigen buurt, de weg van huis naar 
school en de stad Nijmegen. Van daaruit 
wordt de blik steeds verder verruimd
tot heel Nederland, en het Nederlandse
landschap dat gevormd is door rivieren
en bodemsoorten. Kaartlezen, topogra�e
en de windrichtingen worden behandeld,
kinderen leren om plattegronden te
tekenen en de wereld van bovenaf te zien. 
Ook in de geschiedenislessen wordt de 
eigen woonomgeving, in ons geval dus 
Nijmegen, behandeld.
De vierde klas kan onrust met zich mee 
brengen, maar wat is het ook genieten om 
te zien hoe de kinderen groeien en zich 
ontwikkelen.
En dan tegen het einde, lonkt klas 5, met 
weer nieuwe, prachtige beloftes in het 
verschiet: mooi om als leerkracht je klas te
kunnen blijven volgen en meemaken.

we het doen? 32 artikelen over wat de vrijeschool inhoudt

Mirjam van Geest, klas 4A
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Heb je te maken met rouw en verlies?
Ben je op zoek naar steun om hier mee om te gaan?

Weet je dat massage en lichaamsgerichte
begeleiding hierbij heel goed kunnen helpen?

Massagetherapie en lichaamsgerichte begeleiding
bij rouw en verlies

www.massagetherapiepraktijk.nl
06-20388614

Nergens worden we meer met onszelf 

geconfronteerd dan in relaties. Doorbreek vicieuze 

cirkels en investeer in vertrouwen, begrip en  

verbinding.

Relatietherapie: partners

Relatiecoaching: relatie-APK, familie, werk 

"amilie Opstellingen:  individueel

www.mirabrouwer.nl 

info@mirabrouwer.nl

06 2719 3558 

./RA 0RO123R R34A5/3PRAK5/6K

Relatietherapie & Opstellingen

Vrijblijvend

Kennismakings-

gesprek

Relaties laten opbloeien

Al 15 jaar de school om jezelf en je intuïtie te ontwikkelen. In januari, april en september kun je 
bij ons starten met een cursus. 
Voor alle informatie over de cursussen, readingen 
door studenten, open dagen en gratis proeflessen 
kijk op www.intuitieftraject.nl.

ALWAYS 
TRUST 

YOUR GUT
BASISCURSUS INTUÏTIEVE ONTWIKKELING
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Coaching in werk
Lichaamsgerichte psychotherapie
Relatietherapie
Psychologisch onderzoek

Tanja Konig
Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid
Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP
www.respectvoormensenwerk.nl
info@respectvoormensenwerk.nl
06 51790345

Voor workshops, cursussen, projecten, inspiratiedagen en verhuur

Creatieve en natuurlijke broedplaats 
voor kinderen en volwassenen

Kijk voor meer informatie en het aanbod op www.debroederij.nl

ontmoet ontdek inspireer creëer
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Het verhaal van de paardenbloem
Yvonne,	toen	18	jaar	oud,	werkte	pas	sinds	kort	op	
basisschool	het	Karregat	in	Eindhoven.	Omdat	de	
school	het	experiment	niet	schuwde	vonden	de	
personeelsleden	dat	ze	andere	vernieuwingsscholen	
moesten	gaan	bezoeken,	zoals	Jenaplan,	Montessori,	
Freinet	en	de	Steinerschool.	Yvonne	ging	als	jonge	
juf	mee	op	werkbezoek	bij	de	vrijeschool	Brabant	in	
Eindhoven.	Ze	werd	daar	met	open	armen	ontvangen	
door	Els	Göttgens,	de	pionier	van	de	school.	Els	
vertelde	de	jonge,	aankomende	kleuterjuffen	een	
verhaal	over	een	paardenbloem.	‘Ik	had	nog	nooit	
zoiets	gehoord’,	vertelt	Yvonne.	‘Zo’n	prachtig	
verhaal	over	zoiets	banaals!	Ik	werd	er	helemaal	
in	meegenomen.	Ik	wist	niet	dat	je	zo	naar	een	
paardenbloem	kon	kijken,	ik	vond	het	fantastisch!	Dat	
was	mijn	eerste	ontmoeting	met	de	vrijeschool.	Het	is	
me	altijd	bijgebleven’.
Ze	is	het	nooit	vergeten;	de	paardenbloem	werd	een	
van	haar	lievelingsbloemen,	‘en..’,	zegt	ze	zoveel	jaren	
later,	‘..het	zaadje	werd	toen	geplant.’	

Veldhovens meisje
Ze	groeide	op	in	een	gezin	met	vijf	kinderen,	waarvan	
zij	de	enige	dochter	was.	Als	tweede	in	de	rij	hoopte	
ze	op	een	zusje,	maar	ze	kreeg	er	enkel	nog	broertjes	
bij.	Ze	ging	naar	de	kleuterschool	en	wist	toen	al	wat	
ze	later	wilde	worden:	kleuterjuffie.	Thuis	bracht	ze	dat	
in	praktijk:	haar	jongere	broertjes	werden	voorgelezen	
door	hun	grote	zus.	Ze	volgde	de	MMS	op	Koningshof	
en	toen	de	opleiding	voor	kleuterjuf	op	Regina	Mundi	
in	Eindhoven.	Net	achttien	jaar	oud	was	ze	klaar	voor	
de	klas	en	ze	ging	werken	op	basisschool	het	Karregat	
in	Eindhoven.	Dat	was	in	1973,	de	hippietijd	van	
‘scholen	zonder	muren’.	Ze	deed	dat	drie	jaar	en	ging	
toen	naar	de	Kopse	Hof,	de	academie	voor	educatieve	
arbeid.	Ze	ging	werken	in	buurtcentra	in	Nijmegen	en	
deed	veel	vrijwilligerswerk.	
Ze	werd	moeder	van	een	zoon	en	ging	een	opleiding	
volgen	tot	secretariaatsmedewerker.	Ze	werkte	een	
tijd	op	bureau	R75	voor	jongeren	met	problemen.	
Toen	kwam	er	een	brief	van	staatssecretaris	

Betoverd door een 
paardenbloem 

Yvonne Smits neemt na 14 jaar afscheid van Meander. 
Na 24 jaar in het onderwijs gaat ze op 26 april a.s. met pensioen. 
‘Ik geloof dat een kleuter gewoon kleuter moet kunnen zijn en moet kunnen spelen. Ik hoop dat dat zo blijft.’ 

Frans Schobbe, klas 6B en redactielid
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Netelenbos	die	opriep	om	te	gaan	werken	in	het	
basisonderwijs.	Haar	zoontje	Jorit	zat	toen	al	op	de	
vrijeschool	Meander	bij	juf	Henny	de	Gans,	omdat	ze	
van	haar	vriendinnen	goede	verhalen	had	gehoord	
over	de	vrijeschool.	‘Het	leek	me	de	beste	keus	voor	
mijn	kind.’	

Opfriscursus en weer door
In	1999	volgde	ze	een	opfriscursus	en	kon	ze	
meteen	overal	gaan	vervangen,	ook	in	klas	3	en	4.	
De	kleuterleeftijd	lag	haar	het	best.	In	2000	ging	ze	
vervangen	in	Arnhem	op	de	vrijeschool	waar	juf	Bea	
toen	ook	werkte.	Daarna	volgde	Boxmeer,	een	klein	
vrijeschooltje,	waar	ze	tot	2007	werkte.	
‘Toen	ben	ik	naar	Harry	Gubbels	(voormalig	directeur	
Meander)	gestapt	en	heb	gevraagd	of	hij	werk	voor	
me	had.	Ik	kon	toen	een	dag	gaan	vervangen	en	werd	
assistent	in	de	klas	bij	Mirjam.’
Toen	het	aantal	kleuterklassen	groeide	kreeg	ze	
kleuterklas	5	voor	drie	dagen.	Dat	werden	al	snel	
vier	dagen,	en	vervolgens	kreeg	ze	ook	dagen	in	de	
klassen	van	Linda,	Marijke	en	Mieke.	

En dan…
Als	Yvonne	op	26	april	a.s.	met	pensioen	gaat,	zit	
een	buitenlandse	vakantie	er	door	de	pandemie	niet	
meteen	in.	‘Dat	was	ik	ook	niet	van	plan’,	vertelt	ze.	‘Ik	
ben	iemand	die	graag	naar	Zuid-Frankrijk	gaat	maar	
liever	niet	in	een	vliegtuig	stapt.	We	zijn	van	plan	nog	
eens	naar	Engeland,	Schotland	en	Wales	te	gaan.	Ik	
heb	geen	grootse	plannen	voor	als	ik	met	pensioen	
ben.’	Over	zes	weken	is	het	zover.	‘Daar	hangt	de	
kalender,’	wijst	ze	mij	en	ik	zie	zes	tekeningen	onder	
elkaar	aan	de	deur	hangen.	Elke	week	gaat	er	een	af	
en	zo	telt	juf	Yvonne	met	haar	kleuters	naar	het	einde	
af.	
‘ik	ben	heel	blij	dat	ik	zo	lang	op	deze	school	heb	
mogen	samenwerken	met	collega’s	en	met	de	ouders,	
het	voelt	als	een	soort	familie.	Het	was	fijn	om	in	deze	
structuur	te	mogen	werken.	Om	kinderen	te	mogen	
begeleiden	en	te	kunnen	uitwisselen	met	de	anderen.	
Dat	heb	ik	heel	fijn	gevonden,	veertien	jaar	lang.’

Een kalender in de klas die aftelt 
naar het afscheid van juf Yvonne. 

Zes tekeningen onder elkaar 
aan de deur; elke tekening staat 
voor één week. Toen juf Yvonne 
werd geïnterviewd waren er 
nog zes weken te gaan tot haar 
afscheid op 26 april.





Fotograaf: Norbert Voskens
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Achtergrond 
In	deze	periode	maken	de	derdeklassers	kennis	met	de	oude	ambachten.	Ze	leren	niet	alleen	de	oude	technieken	begrijpen,	er	groeit	
ook	waardering	voor	de	nijverheid	van	het	vak.	De	derdeklasser	gaat	in	de	leer.	Hij	of	zij	volgt	het	voorbeeld	van	de	leermeester	maar	
gaat	ook	steeds	meer	op	zichzelf	vertrouwen.	Dit	is	symbolisch	voor	de	derde	klas;	in	veiligheid	en	vertrouwen	het	zelf	leren	doen.	

Omslag
De	ervaringen	in	de	ambachtenperiode	vormen	goede	bouwstenen	voor	de	naderende	omslag	in	de	vierde	klas:	de	kinderen	
komen	los	van	de	magische	wereld	van	fantasie,	sprookjes	en	fabels.	Ze	worden	steeds	meer	kritische	individuen	in	een	
ongrijpbare	wereld.	Dit	kan	een	verloren	en	eenzaam	gevoel	geven.	Het	kind	in	het	negende	levensjaar	moet	op	zoek	naar	zijn	of	
haar	plekje	in	de	wereld.	
De	ambachtenperiode	bereidt	hierop	voor.	Aan	de	hand	van	de	oude	ambachten	leren	de	kinderen	de	wereld	kennen	en	
begrijpen.	Met	eigen	ideeën	en	inspanning	maken	ze	het	materiaal	uit	de	wereld	om	zich	heen	tot	iets	eigens.	De	derdeklasser	
ervaart	de	positieve	kant	van	eigen	mogelijkheden	en	de	vrijheid	iets	zelf	te	kunnen.	

Het zelf leren doen: 
ambachten in de derde klas

Papier scheppen, manden vlechten, schoenen maken en pottenbakken: in de derde klas worden de oude 
ambachten volop ontdekt en ervaren. Zo leren de kinderen de wereld steeds beter begrijpen.

Maron van den Heuvel, klas 3B

De derdeklassers ontwerpen schoenen voor elkaar.
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Lapbook 
In	klas	3B	leren	de	kinderen	elke	dag	over	een	ambacht	en	
verwerken	dit	in	hun	lapbook:	dit	is	een	uitvouwbare	poster	met	
informatie	in	onder	meer	luikjes,	striptekeningen,	envelopjes.	Al	
het	leren	start	met	interesse	en	plezier,	en	de	derdeklassers	zijn	
razend	enthousiast!
Het	maken	van	het	lapbook	is	eigenlijk	een	ambacht	op	zich.	
Het	is	een	langdurend	proces	dat	veel	tijd	en	aandacht	vraagt.	Je	
werkt	immers	de	hele	periode	aan	één	werkstuk.	De	eerste	dag	
was	dan	ook	niet	erg	bevredigend.	Er	klonk	een	teleurgesteld:	
‘Maar	het	is	nog	echt	héél	leeg!’	en	een	kordaat:	‘Zal	ik	de	rest	dan	
maar	inkleuren?’	Nu	de	dagen	vorderen	wordt	het	resultaat	van	
alle	inspanningen	zichtbaar	en	de	kinderen	zijn	maar	wat	trots	op	
hun	werk.	Elke	dag	begint	inmiddels	met	nog	maar	eens	vol	trots	
al	de	gemaakte	draaischijven,	envelopjes,	vakjes	en	luikjes	in	het	
eigen	lapbook	openen	en	bekijken.

Ervaren 
Vrije	opdrachten	in	het	lapbook	spreken	veel	verschillende	
leerstijlen	aan.	Zo	beschrijft	het	ene	kind	het	liefst	een	dag	uit	
het	leven	van	een	kleermaker,	een	ander	tekent	een	stripverhaal	
of	maakt	een	objectieve	handleiding	met	benodigdheden	
en	instructies.	De	creativiteit	stroomt	en	de	kinderen	worden	
uitgedaagd	tot	divergent	denken	(eindeloos	nieuwe	en	creatieve	
ideeën	ontwikkelen)	en	convergent	denken	(kiezen,	toespitsen,	
praktisch	en	uitvoerbaar	maken).	Ze	wisselen	hierbij	vol	
enthousiasme	hun	ideeën	en	ervaringen	uit.	
Opdrachten	gericht	op	het	leren	van	een	techniek	vragen	juist	
doorzettingsvermogen.	Er	worden	veel	goede	fouten	gemaakt,	
die	vragen	om	een	aanpassing.	Door	te	proberen	komen	de	
kinderen	erachter	dat	een	mand	vlechten	pas	lukt	bij	een	oneven	
aantal	staken,	anders	wisselt	het	patroon	zich	nooit	af.	Dit	vraagt	
een	andere	denkwijze,	een	growth	mindset.	Immers,	pas	wanneer	
je	ontdekt	wat	nog	niet	werkt,	kun	je	het	verbeteren.	Dit	vraagt	
om	moed,	wilskracht	en	doorzettingsvermogen.	

Spreekwoorden
Ook	de	wonderlijke	taalwereld	wordt	door	de	derdeklassers	
tijdens	deze	periode	doorgrond.	In	de	eerste	en	tweede	klas	is	
vooral	aandacht	besteed	aan	het	technische	aspect	van	lezen;	het	
correct	leren	lezen	van	letters,	woorden	en	zinnen.	In	de	derde	
klas	ontwaakt	er	nieuwsgierigheid	naar	de	betekenis	van	taal.	
De	kinderen	spelen	met	taal	en	ontdekken	het	verschil	tussen	
letterlijke	en	figuurlijke	betekenis.	Er	worden	woordgrapjes	
gemaakt,	gedichtjes	geschreven	en	eigen	spreekwoorden	
bedacht.
In	de	ambachtenperiode	is	veel	aandacht	voor	spreekwoorden	en	
gezegden.	Al	die	vreemde	zinnetjes	en	uitspraken	hebben	immers	
een	praktische	oorsprong.	
Zo	zat	de	kleermaker	op	tafel,	spelde	zijn	lappen	af	met	zijn	
voeten	onder	zich	gevouwen,	in	‘kleermakerszit’.	De	schoenmaker	
paste	in	de	middeleeuwen	de	punt	van	de	schoen	aan	op	de	
drager.	Hoe	hoger	de	sociale	stand	van	de	drager,	hoe	langer	de	
punt	van	de	schoen.	Dit	tot	wel	tweeënhalve	voet	voor	de	vorst	
van	het	land,	die	dan	ook	‘op	grote	voet	leefde’.	
Deze	verhalen	spreken	tot	de	verbeelding.	De	soms	ongrijpbare	
en	ingewikkelde	taalwereld	wordt	op	deze	manier	door	de	
kinderen	vanaf	de	oorsprong	beleefd.	

Zo	bouwen	we	met	de	derde	klas	aan	wat	meester	Kanamori	‘ons	
landschap	van	bronervaringen’	noemt.	Rijk	gevuld,	in	vertrouwen	
en	verbondenheid	sluiten	we	langzaam	de	gouden	kinderjaren	af,	
op	naar	de	vierde	klas.

Papierscheppen op het KGC onder leiding van Erik Nieuwkoop 
 (vader van Lasse en leerkracht KGC).

Goudsmid (en onderwijsassistente) Sylvia van Geel vertelt over haar ambacht.
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Bonnie Bovens, contactouder klas 1B

“Maria Lichtmis is de afsluiting van de heilige kersttijd, veertig dagen na Kerstmis. Het feest 
van het licht en de vernieuwing. In de natuur verandert in de zes weken na kerst de kleur 
van de hemel. De zon krijgt meer kracht en daardoor wordt de hemelkleur februariblauw; 
de symbolische kleur van de mantel van Maria. Het is een heldere hemel, zowel overdag als 
’s nachts de moeite van het bekijken waard. Die helderheid komt doordat er onder andere 
nog geen pollen en zaden in de lucht hangen. Die helderheid in de lucht kan aan ons 
mensen een helderheid van geest geven. Die helderheid van geest is belangrijk, omdat we 
deze periode bezig zijn met plannen maken: er wordt gezaaid voor de toekomst.”

Middenin deze verwarrende tijd van de lockdown en thuisonderwijs, hebben wij er met 
alle leerkrachten, kinderen en ouders voor gekozen om met elkaar in verbinding te staan. 
Vervuld met warmte en trots kijk ik terug op dinsdag 2 februari, toen wij gezamenlijk 
Maria Lichtmis vierden. Om 10.00 uur werd door velen samen met de kinderen een kaarsje 
aangestoken, thuis, op school of waar dan ook. Het gevoel van saamhorigheid werd nog 
extra versterkt door een gezamenlijk filmpje van de leerkrachten met een persoonlijke 
boodschap voor de kinderen. Heel mooi.

Allemaal bedankt! 

Maria Lichtmis
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Bieb

Boeken

Fabel

Fantasie

Leesweken

Lezen

Meeslepend

Omslag

Schrijver

Sprookje

Strip

Verhaal

Oplossing: 

            ?

Woordzoeker

Om de oplossing te vinden vul je de overgebleven letters hieronder in.
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Kunst aan de muur:  
toch nog iets nieuws

Het leek er na het vorige nummer even op dat ik voorlopig niet veel te melden zou hebben over Kunst aan de 
muur, het project waarbij alle klaslokalen een schildering krijgen op basis van motieven uit de vertelstof van 
die betreffende klas. Maar door de nieuwe lockdown kwam het toch nog tot iets nieuws. In het lokaal van 
3A kon ik De toren van Babel afmaken, in het lokaal van 6B kon ik nog iets extra’s doen en in 2A kwam een 
eerste stuk van de schildering tot stand, nog net voordat de school weer open ging na de krokusvakantie.

Frans Schobbe, klas 6B en redactielid

De toren van Babel
Voor	deze	schildering	had	ik	een	prachtig	stuk	
muur	tot	mijn	beschikking;	een	afgebakend	
deel	in	een	hoek	met	een	smal	afscheidinkje	
dat	dit	deel	van	de	rest	van	het	lokaal	scheidt.	
Ik	had	mijn	voorbeeld	snel	gevonden.	Er	is	
eigenlijk	maar	één	klassiek	beeld	van	De	toren	
van	Babel	dat	in	aanmerking	kwam,	namelijk	
die	van	Pieter	Bruegel	de	Oude	uit	1563,	die	in	
het	Kunsthistorisches	Museum	in	Wenen	hangt.	
Bruegel	maakte	van	zijn	toren	een	architectonisch	
wonderwerk	vol	Romeinse	bogen	die	doen	
denken	aan	het	Colosseum.	Het	bovendeel	van	
de	toren	kleurde	hij	rood	en	het	basisgedeelte	
werd	roomwit.	De	toren	van	Bruegel	is	een	
dramatisch	bouwwerk	dat	het	verhaal	vertelt	van	
de	Babylonische	spraakverwarring	en	hoogmoed.	
Ik	heb	het	geheel	wat	lichter	van	toon	gemaakt,	
ook	omdat	de	aquareltechniek	zich	beter	leent	
voor	lichte	toetsen.	

Tijdens	het	werk	kwam	ik	tot	de	ontdekking	
dat	de	toren	en	het	omringende	landschap	
wel	goed	zouden	passen	in	een	doorkijkje.	
Daarmee	kon	ik	het	landschap	ook	beter	
kaderen	dan	wanneer	ik	alleen	daarvoor	de	
muurgrens	zou	gebruiken.	Nu	is	de	toren	te	
zien	vanaf	een	balkonnetje	waar	op	de	muur	
rechtsonder	–	echt	mediterraan	–	een	gekko	zit.
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Romeins legionair
In	het	lokaal	van	6B	bevindt	zich	een	schoorsteenmantel	
die	bijna	1,5	meter	breed	is.	Het	was	een	lelijk	stukje	
muur	dat	erom	vroeg	een	beter	lot	te	krijgen.	Het	
vormde	een	prachtig	canvas	voor	een	afbeelding	van	
een	Romeins	legionair	die	op	wacht	staat	voor	een	
grenstoren,	naast	een	Romeinse	mijlpaal	met	een	
aanduiding	van	de	afstand	tot	Rome.	De	afbeelding	
kan	goed	gebruikt	worden	om	meer	te	vertellen	
over	de	uitrusting	van	een	Romeinse	soldaat	en	over	
grensbewaking	in	het	keizerrijk.	

Werk in uitvoering
In	klas	2	kwam	als	eerste	een	afbeelding	van	de	meest	
populaire	heilige	uit	de	vertelstof:	Franciscus	van	Assisi	
die	preekt	tot	de	vogels.	Voor	de	afbeelding	van	de	heilige	
gebruikte	ik	een	barok	schilderij	van	Philip	Fruytiers	uit	1652.	
Voor	de	vogels	ging	ik	te	rade	bij	M.	C.	Escher.	
Het	is	werk	in	uitvoering;	als	het	klaar	is	kom	ik	er	graag	nog	
eens	op	terug.
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Fris en gezond Meander

Kinderen	voelen	zich	fitter	en	leren	beter	als	de	lucht	in	de	klas	fris	is	en	het	CO2-niveau	onder	een	bepaalde	waarde	
blijft.	Leraren	voelen	zich	er	ook	beter	bij.	Zeker	in	deze	virus-tijd	is	goede	doorstroming	en	filtering	van	de	lucht	nodig	
voor	een	gezonder	klimaat	in	de	klas.	De	ventilatie	van	scholen	staat	de	laatste	maanden	volop	in	de	belangstelling.
Op	Meander	voldoen	we	aan	de	wettelijke	norm	van	het	‘Bouwbesluit	voor	bestaande	schoolgebouwen’.	Dat	wil	
zeggen	dat	de	raamopeningen	voldoen	aan	de	gestelde	norm.	Voor	echt	goede	ventilatie	en	frisse	lucht	in	ons	oude	
gebouw,	is	dat	open	raam	echter	nog	niet	voldoende.	We	hebben	daarom	een	bureau	ingeschakeld	om	met	ons	
mee	te	denken.	Zij	hebben	een	ontwerp	gemaakt	voor	een	goed	en	duurzaam	klimaatsysteem.	We	hebben	voor	dit	
plan	subsidie	aangevraagd	bij	het	rijk	en	dat	hebben	we	gekregen!	Daarmee	is	de	eerste	stap	gezet	naar	een	Fris	en	
Gezond	Meander.	Maar	we	hebben	nog	meer	geld	nodig	om	het	plan	uit	te	kunnen	voeren.
We	gaan	nu	een	volgende	stap	zetten.	Daarvoor	zoeken	we	een	aantal	ouders	die	met	ons	mee	wil	denken.	Heb	jij	de	
juiste	achtergrond	om	ons	te	kunnen	helpen?

1.	 	We	gaan	aanvullende	financiering	zoeken.	Ben	je	thuis	in	subsidies,	fondsenwerving	en	andere	acties?
2.	 	We	gaan	een	installatie	selecteren	en	de	bouw	ervan	voorbereiden.	Heb	je	ervaring	met	dergelijke	

werkzaamheden?

Kan	je	hulp	bieden?	Ik	spreek	je	graag.	We	hopen	snel	werk	te	kunnen	maken	van	een	echt	frisse	en	gezonde	school.
	
b.spijkerboer@vsmeander.nl

Kinderen voelen zich fitter en leren beter als de lucht in de klas fris is en 
het CO2-niveau onder een bepaalde waarde blijft. Leraren voelen zich er 
ook beter bij. Zeker in deze virustijd is goede doorstroming en filtering 
van de lucht nodig voor een gezonder klimaat in de klas. De ventilatie 
van scholen staat de laatste maanden volop in de belangstelling.

Bart Spijkerboer, directeur Meander

Maak je eigen meme!

Laat je fantasie de vrije loop. Wat 

denk jij dat deze ouder tegen het 

kind zegt? Mail jouw idee naar 

Redactie@branding-nijmegen.nl en 

wie weet staat jouw meme in de 

volgende Branding.
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Ardan Aldershof, rector KGC

In ons kan het innerlijk vuur langzaam doven. 
Moge in de ontmoeting met een ander mens 
juist dan het vuur weer opvlammen.
Laten we mensen die het vuur in een ander weten te ontsteken, 
dankbaar zijn.
(vrij vertaald naar Albert Schweitzer)

Met bovenstaande woorden raakt Albert Schweitzer volgens mij de kern van 
de omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden als gevolg van de 
lockdown. Want als we iets leren in deze tijd, dan is het wel hoe essentieel 
contact is. Direct, menselijk contact met verschillende personen, in diverse 
contexten met uiteenlopende dimensies: dat is de ware inspiratiebron voor 
ons als mensen. De school biedt daarvoor bij uitstek de gelegenheid, als een 
prachtige, dynamische en organische vind- en voedplaats. 

Leerlingen willen erop uit, willen ontmoeten en willen ontdekken! Dat is hun 
innerlijk vuur, dat wij als school moeten zien te ontsteken. Hoe fijn is het dan, 
dat we vanaf 1 maart meer ruimte krijgen om onze leerlingen te kunnen 
ontvangen. Die ruimte hebben we dan ook maximaal gebruikt door alles zo te 
organiseren dat onze leerlingen zo veel en zo vaak als mogelijk naar onze school 
kunnen komen. Iedere leerling gaat vanaf 1 maart wekelijks twee óf drie dagen 
naar school! Een mooi perspectief dat ervoor zorgt dat het innerlijk vuur weer 
zal kunnen opvlammen. 

Innerlijk vuur
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Hertogstraat 102
 6511 SE Nijmegen

024 - 2046000
www.regenboog-nijmegen.nl

Welkom in onze prachtige winkel 
met speelgoed van vertrouwde 

én van nieuwe merken!  

Nieuw adres!
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www.BSONijmegen.nl

www.Toverster.net

• Baby-, dreumes-, en peuteropvang: Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes
• Peutergroep de Toverster
• Buitenschoolse opvang voor kleuters: de Toverfluit en de Bosbengels
• Buitenschoolse opvang voor sportieve kinderen: Oberon-Sport
• Buitenschoolse opvang voor buiten kinderen: Keizer Karel, de Bosbengels

en de verkenners
• Buitenschoolse opvang voor creatieve en muzikale kinderen: de Flierefluit

Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes en BSO Nijmegen
Een warme en veilige plek voor uw kind(eren)

Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie 
van Rudolf Steiner.

Voor meer informatie kijkt u op de websites of neemt 
u contact op met ons kantoor: 
Fransestraat 30, 6524 JC Nijmegen. 
Telefoon: 024 844 33 47

www.Zonne-straaltjes.nl

Warme opvang voor baby, dreumes en peuter. Adres: Burghardt vd Bergstraat 114, 6512 DR Nijmegen

Fijne speelochtenden op de peuterspeelzaal. Adres: van Gentstraat 106 Nijmegen

Buitenschoolse Opvang Nijmegen: waar u en uw kind echt keuze hebben!

Hexxje Design
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Platbrood zonder te kneden

Ingrediënten:
•	 250	gram	patentbloem
•	 1	zakje	gedroogde	gist	(7	gram)
•	 2	theelepels	fijne	suiker
•	 1	theelepel	zout
•	 200	ml	lauw	water
•	 Extra	bloem	om	het	brood	te	vormen
•	 1	eetlepel	olijfolie	om	het	brood	te	laten	glanzen
•	 Sesamzaad	en	nigellazaad	(of	eventueel	zwarte	sesamzaad)

Keukenbenodigdheden:
•	 Oven
•	 Bakplaat
•	 Bakpapier
•	 Kom
•	 Lepel/spatel
•	 Theedoek
	
Bereiden:
1.		Roer	de	bloem,	het	gist,	de	suiker	met	het	zout	en	water	

goed	door	elkaar.	Roer	het	geheel	1-2	minuten	door.	Het	
deeg	is	best	dun.

2.		Dek	de	kom	af	met	een	theedoek	en	laat	het	deeg	1	uur	
rijzen.

3.		Na	een	uur	is	het	deeg	verdubbeld	in	volume.	Rol	het	deeg	
door	wat	bloem	om	weer	vat	te	krijgen	op	het	deeg.

4.		Bedek	de	bakplaat	met	een	vel	bakpapier	en	bestrooi	met	
wat	bloem.	Rol	het	deeg	hierop	uit	tot	een	rond	platbrood	
(ongeveer	de	grote	van	een	pizzabodem).

5.		Strooi	wat	bloem	over	het	platbrood	en	bedek	het	met	een	
theedoek.

6.	Laat	het	deeg	opnieuw	45	minuten	rijzen.
7.		Verwarm	de	oven	voor	op	250	graden.	Smeer	het	deeg	

lichtelijk	in	met	olijfolie.	Strooi	eventueel	sesamzaad	over	
het	brood	en	prik	met	je	vingers	puntjes	in	het	deeg.

8.		Bak	het	brood	8	minuten	op	250	graden	en	dan	nog	5	
minuten	tot	de	randen	goudbruin	zijn	(kan	ook	korter	zijn).

Periodeonderwijs:  
kooklessen

De afgelopen tijd zijn aan klas 7C en klas 9C kooklessen gegeven. Deze keer in de Branding de recepten die 
door klas 7C zijn gemaakt. De volgende keer de recepten van klas 9C, koekjes en pasta.
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Surinaamse eiersalade

Ingrediënten:
•	 4	eieren
•	 1	uitje
•	 1	theelepel	mosterd
•	 2	eetlepels	mayonaise
•	 1	eetlepel	gehakte	bieslook	(vers)
•	 1	eetlepel	gehakte	selderij	(vers)
•	 35	gram	augurk
•	 Een	snuf	kerriepoeder
•	 Een	snuf	chilipoeder
•	 Een	snuf	zout
•	 Toast/geroosterde	boterham

Keukenbenodigdheden:
•	 Kleine	steelpan
•	 Kleine	koekenpan
•	 Snijplank
•	 Snijmes
•	 Kommetje
•	 Broodrooster

Bereiding:
•	 	Kook	de	eieren	hard	in	ongeveer	8	minuten.	Laat	de	eieren	schrikken	in	koud	water	zodat	je	ze	goed	kunt	pellen.
•	 	Snipper	het	uitje	en	bak	deze	in	een	koekenpannetje	tot	de	ui	glazig	geworden	is.
•	 	Meng	in	een	kommetje	de	gebakken	ui,	mosterd,	kerriepoeder	en	chilipoeder.
•	 	Snijd	de	augurk	klein.	Hak	de	bieslook	en	selderij	fijn.	En	meng	dit	bij	de	rest	van	de	ingrediënten	in	het	kommetje.
•	 	Snij	tot	slot	de	eieren	in	kleine	stukjes	en	voeg	deze	toe	aan	het	mengsel.	Voeg	eventueel	nog	wat	zout	toe.
•	 Serveer	op	een	toastje	of	geroosterde	boterham.
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Anne, leerling 10F

Ready Player One

‘We	zitten	momenteel	in	onze	tweede	lockdown,	wat	een	
hoop	narigheid	met	zich	mee	brengt.	We	mogen	niet	gaan	
werken	of	naar	school,	we	zitten	de	hele	dag	achter	onze	
computer	en	krijgen	niet	genoeg	beweging.	

Maar	bovenal	is	het	ongelofelijk	saai.	Gelukkig	zijn	er	
nog	wel	wat	mogelijkheden	om	je	te	vermaken.	Lezen	
bijvoorbeeld.	Een	boek	wat	mij	de	lockdown	even	heeft	
laten	vergeten,	is	Ready	Player	One	van	Ernest	Cline.	

Het	verhaal	speelt	zich	af	in	2044.	Er	zijn	enorme	
energiecrisissen,	het	klimaat	is	kapot	en	de	meeste	mensen	
zijn	straatarm.	Gelukkig	is	er	de	OASIS,	een	virtual	reality	
simulatie,	waar	de	hele	wereld	gebruik	van	maakt.	Je	
kan	hier	alles	doen:	werken,	naar	school	gaan,	feestjes	
bezoeken,	racen,	vechten.	Als	de	bedenker	van	de	OASIS,	
James	Halliday,	overlijdt,	schrijft	hij	in	zijn	testament	dat	hij	
zijn	hele	fortuin	nalaat	aan	degene	die	zijn	ingewikkelde	
speurtocht	door	OASIS	als	eerste	volbrengt.	Om	dit	goed	te	
kunnen	doen	verdiepen	honderdduizenden	mensen	zich	
in	de	muziek,	games,	films	en	series	uit	de	jaren	tachtig,	de	
tijd	waarin	Halliday	opgroeide.	Het	boek	volgt	Wade	Watts,	
een	jongen	die	meedoet	aan	de	gigantische	zoektocht.	

Het	is	een	enorm	spannend	verhaal.	Ik	heb	het	al	twee	keer	
gelezen;	de	tweede	keer	vond	ik	het	nog	leuker	omdat	ik	
nu	veel	beter	bekend	ben	met	de	jaren	tachtig,	en	dus	veel	
meer	dingen	herkende.	Helaas	staat	het	niet	op	de	leeslijst	
voor	Nederlands,	want	het	is	vertaald	uit	het	Engels.	Het	is	
echt	een	young	adult	boek,	dus	geen	zware	literatuur.
De	lockdown	zal	waarschijnlijk	nog	wel	even	duren,	ook	al	
mogen	we	nu	weer	af	en	toe	naar	school.	Dus	nu	je	al	die	
vrije	tijd	hebt,	kan	je	net	zo	goed	aan	dit	geweldige	boek	
beginnen!	(En	als	je	niet	zo	van	lezen	houdt,	niet	getreurd:	
Ready	Player	One	is	ook	verfilmd!)’

Lezen in lockdown
‘Inmiddels mogen we op het KGC weer enkele dagen per week naar school. Niet volledig en niet met de hele klas, maar 
dit is in ieder geval beter dan het thuis zitten van de afgelopen maanden.’ Doris en Anne, twee leerlingen uit de tiende 
klas vertellen over hun ervaringen tijdens de lockdown. Hun favoriete boeken bieden afleiding in deze lastige tijd.
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Doris, leerling 10F

Aristoteles en Dante ontdekken de 
geheimen van het universum

‘Deze	lockdown	heb	ik	het	best	moeilijk.	Ik	vind	het	stom	
om	zoveel	alleen	thuis	te	zitten.	Met	school	gaat	het	niet	
heel	goed	en	ik	mis	mijn	vrienden	erg.	Samen	in	de	klas	
zitten	en	dingen	kunnen	leren	vind	ik	het	leukste	van	
school;	dat	is	allemaal	een	beetje	weg	nu.	Ik	weet	dat	ik	
het	nog	goed	heb	en	dat	het	voor	sommige	mensen	nog	
veel	erger	is,	maar	toch...	Vorig	jaar	rond	deze	tijd	gingen	
we	voor	het	eerst	in	quarantaine	en	ik	ben	er	helemaal	
klaar	mee.	Nu	is	toch	de	tijd	om	leuke	dingen	te	doen?	

Een	heel	mooi	boek	dat	mij	de	lockdown	even	deed	
vergeten	is	Aristoteles	en	Dante	ontdekken	de	geheimen	
van	het	universum	van	Benjamin	Alire	Sáenz.	Ik	heb	
het	al	twee	keer	gelezen	het	afgelopen	jaar.	Het	is	heel	
meeslepend,	het	liefst	wil	je	het	in	een	keer	uitlezen.	Er	
zijn	veel	prachtige	quotes	en	gedachtes.	Het	zette	me	
aan	het	denken	over	de	dingen	buiten	mezelf,	buiten	
deze	tijd.
	
Aristoteles	is	een	eenzame,	boze	jongen.	Hij	denkt	veel	
na	over	de	wereld,	hij	heeft	weinig	vrienden	en	heeft	
daar	geen	problemen	mee.	Dante	is	een	eigenwijze	
betweter	die	vrolijk	door	het	leven	gaat.	Ze	ontmoeten	
elkaar	bij	het	zwembad	en	hebben	meer	gemeen	dan	ze	
ooit	konden	denken.	

Het	is	een	blij,	gezellig,	diep	verhaal.	Het	is	ook	een	heel	
lief	boek.	Het	zette	me	aan	het	denken:	over	mezelf,	over	
de	wereld	en	over	waarom	mensen	zich	gedragen	zoals	
ze	zich	gedragen.	Iedereen	heeft	een	andere	achtergrond	
en	denkt	op	een	andere	manier	na	over	de	dingen.	Je	
moet	wel	een	beetje	in	de	stemming	zijn	om	het	tot	je	
door	te	laten	dringen.	Ook	al	is	de	schrijfstijl	best	licht,	
het	is	geen	luchtig	boek.	Al	met	al	is	dit	een	prachtig	
verhaal	en	ik	raad	iedereen	aan	het	te	lezen,	zeker	in	
deze	tijd.	De	wereld	zou	er	waarschijnlijk	een	stukje	beter	
uitzien	als	iedereen	eerst	zou	nadenken	over	de	keuzes	
die	je	maakt.	Helaas	mag	ik	dit	boek	niet	lezen	voor	mijn	
lijst	omdat	het	van	een	Engelse	auteur	is,	anders	zou	het	
er	zeker	opstaan.

Of	ik	nog	een	andere	tip	heb	om	de	lockdown	door	te	
komen?	Blijf	vooral	rustig	en	probeer	er	het	beste	van	te	
maken.	Blijf	doen	wat	je	leuk	vindt	en	weet	dat	dit	weer	
voorbij	gaat.	Op	het	moment	dat	ik	dit	schrijf	hebben	we	
net	gehoord	dat	we	weer	een	paar	dagen	per	week	naar	
school	mogen.	We	komen	hier	wel	doorheen.	<3	‘
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drankenspeciaalzaak

WINKELCENTRUMMOLUKKENSTRAAT
“Kwaliteit, service en winkelgemak in de buurt “ 

en natuurlijk
een uur 
vrij parkeren !



�� 

Advertenties

�� 

Ambachtelijk Biologisch

Brood en Gebak

Tegen inlevering 
van deze 

waardebon 
ontvangt u 

een mueslibol 
naar keuze bij
Bakker Arend
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Groeten van de redactie!


