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ieuwsbrief Waldorf Uden 
vrijeschool voor vmbo-T, havo & vwo 

 
Beste lezer,  
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ouder bent van een leerling van 
Waldorf Uden of uw interesse kenbaar heeft gemaakt in Waldorf 
Uden. Graag informeren we u over nieuwtjes en ontwikkelingen.  
In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

❖ We zijn gestart! 
❖ Michaëlsfeest 
❖ Kennismakingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen: agenda 

❖ Inspiratieavond: save the date! 
❖ Even voorstellen… 
❖ Leerlingen vertellen! 

 
 

We zijn gestart! 

Na 2,5 jaar voorbereiding waarin onze individuele ideeën en opvattingen over de 
vrijeschool vorm kregen en uiteindelijk leiden tot een visie voor ons eigen Waldorf 
Uden, waarin we met elkaar hebben ervaren wat teleurstelling en vreugde is, waarin 
we hebben toegewerkt naar een heel concrete schoolstroom binnen het Udens 
College met eigen lokalen, schoolborden, kasten, en periodeschriften en agenda’s, 
zijn we dan eindelijk begonnen!  

En wat een start hebben we gekend. Al vanaf dag één hebben we blije, enthousiaste 
kinderen om ons heen, om nog maar te zwijgen over de docenten die zo tevreden 
zijn dat ook wij het kunnen laten werken, het vrijeschoolonderwijs. Natuurlijk 
kennen we hobbels, wat zou een proces ook zijn zonder hobbels. Maar we hebben 
zoveel vertrouwen in de toekomst, en vooral ook heel veel zin!  

Zie hier het persbericht dat twee weken geleden verspreid is. 

 

 

Michaëlsfeest 

Op woensdag 29 september, de laatste dag van ons kamp bij het PreHistorisch dorp 

in Eindhoven, vieren we het Michaëlsfeest. Dit feest, dat gevierd wordt aan het 

einde van de oogsttijd, is het feest van de innerlijke strijd, het temmen van je 

‘draken’ en moed vinden. Lees er alles over via deze link. 

 

  

N 

https://www.udenscollege.nl/waldorf-uden-gestart/
https://everydaymommyday.com/michaelsfeest
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Kennismakingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen: agenda 

Ook dit jaar zal Waldorf Uden u weer volop in de gelegenheid stellen het 
vrijeschoolonderwijs, het team en de school te leren kennen. We doen dit door deels 
mee te gaan met de activiteiten die het Udens College daarvoor organiseert en 
daarnaast hebben we enkele ‘eigen’ momenten. Hier volgt de agenda, zodat u alvast 
kunt zien wat er allemaal te doen is: 

Dinsdag 12 oktober  UC More / Proef  Proeflessen Waldorf Uden 

Dinsdag 2 november Inspiratieavond  Jaarfeesten in ‘t vrijeschoolonderwijs 
Woensdag 10 november UC More / Inside  Talkshow h/v met Waldorf als item 

Dinsdag 7 december UC More / Info  Informatieavond ouders groep 7/8 

Zaterdag 17 januari UC More / Open dag Kom kijken en sfeerproeven! 
Heel februari   Waldorf Junior  Vier weken achter elkaar meedoen 

Vanaf 14 maart  Inschrijfweek 
Dinsdag 22 februari Inspiratieavond 
Dinsdag 24 mei  Inspiratieavond 

Inschrijven voor de eerste activiteit, UC More / Proef, kan via onze website. Tot 
ziens op 12 oktober! 
 

  

Inspiratieavond: save the date! 

Gelukkig kunnen we binnenkort weer onbevangen ouders ontvangen in de school. 

Dat maakt het weer een stuk makkelijker om goede inspiratieavonden te 

organiseren voor ouders uit onze waldorfklassen en andere belangstellenden.  

De eerste van dit jaar staat gepland op dinsdag 2 november om 20.00 uur en zal 

gaan over: Jaarfeesten in het vrijeschoolonderwijs.  

 

 

Leerlingen vertellen! 
 

 
  

https://www.udenscollege.nl/proef-avonden-voor-groep-8-klas-6/
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Even voorstellen… 

 
Hallo allemaal, mijn naam is Dennis van der Aa. Ik ben 29 

jaar en woon in Uden. In 2014 heb ik stage gelopen op het 

Udens College en sindsdien ben ik hier blijven hangen. Ik 

geef Duits en ben leerlingcoach van een HV2-klas. 

In de voorgaande jaren heb ik geprobeerd mijn steentje bij 

te dragen aan enkele onderwijskundige ontwikkelingen op 

het Udens College. Toen mij gevraagd werd lessen te gaan 

verzorgen op de Waldorf-sector, heb ik dit (na een korte 

overpeinzing 😉) aangegrepen.  

Ik vind het ontzettend interessant, boeiend en uitdagend 

lessen te gaan verzorgen aan onze nieuwe Waldorf-

bruggers. Voor mij een debuut qua lessen aan de brugklas, 

omdat Duits normaal in klas 1 niet gegeven wordt.  

Ik heb geen enkele voorgeschiedenis met of op de 

vrijeschool, maar kijk er enorm naar uit om nieuwe dingen 

te gaan zien, ontwikkelen en meemaken. 

Ik wens iedereen een heel erg fijn nieuw schooljaar toe!  

 
 

 
We hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u 

vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we die graag. Deze kunt u richten 

aan Mark van den Elzen (m.vandenelzen@udenscollege.nl). 

 
Esther, Geesje, Joyce, Mark, Nienke, Gideon en Yvette 

mailto:m.vandenelzen@udenscollege.nl

