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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: 

❖ Waldorf Junior 
❖ VIP-tours 
❖ Inspiratieavond 22 februari 
❖ Periodeonderwijs scheikunde 
❖ Even voorstellen: Nienke Nederveen  

 
 

Waldorf Junior 

In februari bieden we weer Waldorf Junior aan. Het is een geweldige manier om 
kennis te maken met Waldorf Uden. Tijdens vier woensdagmiddagen kunnen 
kinderen proeven van het vrijeschoolonderwijs. Denk aan lessen sterrenkunde, 
tekenen, koor en geschiedenis. De lessen worden gegeven door het team van 
Waldorf Uden. Check voor meer informatie, de website van het Udens College. Daar 
wijst het zich vanzelf hoe je je (kind) in kunt schrijven. 
 
 

 

VIP-tours 

De komende weken krijgen leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid om een 

persoonlijke rondleiding te krijgen bij Waldorf Uden. Naast een kijkje in de 

waldorfklas, lopen we ook door het gebouw om eens te kijken waar vakken als l.o., 

scheikunde, tekenen en muziek zich bevinden. Je loopt door de kantine en je ziet 

eens waar de receptie zit, de conciërges werken en waar je moet zijn om wat te eten 

te halen.  

Kijk voor meer info en inschrijven op de website van het Udens College. 
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Inspiratieavond 22 februari 

Op dinsdag 22 februari hebben we vrijeschoolexpert Christof Wiechert uitgenodigd 

om een inspiratieavond te organiseren rondom het thema: ‘De vrijeschool en de 

toekomst’. In anderhalf uur neemt hij ons mee in de geschiedenis en bovenal, nabije 

toekomst van de vrijeschool in Nederland en de wereld. Wiechert geeft inzichten in 

hoe Steiner het voor zich zag, en vertaalt dat naar nu. ‘We hebben in de vrijeschool 

een kleine koerswijziging nodig.’  

Wiechert is jarenlang vrijeschoolleerkracht geweest. Daarnaast heeft hij vanuit zijn 

internationale werk in de Pedagogische Sectie in Dornach ervaring bij de 

ontwikkeling van vrijescholen en hij is auteur van vele boeken over 

vrijeschoolonderwijs.  

Afgelopen oktober had Jan-Jaap Hubeek, die onderzoek doet naar 

vrijeschoolonderwijs, een uitgebreid gesprek met Wiechert. Kijk eens op: 

https://waarden-vrijeschool.captivate.fm/episode/11-christof-wiegert  

We kijken er enorm naar uit hem te horen spreken. Ga naar de website van het 

Udens College om u in te schrijven. 

 

 

Periodeonderwijs scheikunde 

Wat gebeurt er als je azijn met soda mengt, of rodekoolsap met 

gootsteenontstopper? Waardoor ontstaat die grote steekvlam als ik water in 

brandende olie druppel? Deze en veel andere vragen worden beantwoord tijdens 

onze periode scheikunde. We werken zowel in het lokaal als in het laboratorium. We 

ontdekken ook wat atomen en moleculen zijn en waaruit stoffen zijn opgebouwd. 

Dit verwerken we allemaal in het periodeschrift en na drie weken hebben we zo ons 

eerste eigen scheikundeboek.  
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Even voorstellen 

Elke nieuwsbrief stellen we een teamlid van Waldorf aan u voor. We beginnen met 

Nienke Nederveen, klassenleraar van W7A. 

 

Bonjour! Hello!  

Ik ben Nienke Nederveen, trotse mentor van klas W7A. 

Na jaren van plannen maken, voorbereiden en studeren, is het 

heel gaaf om echt als vrijeschooldocent te werken.  

Ik geef Frans en Engels aan onze twee klassen en heb de 

leerlingen al goed leren kennen. 

Stuk voor stuk zijn het fantastische kinderen en ik vind het 

ook heel stoer dat ze de uitdaging aangingen om te starten bij 

onze nieuwe schoolstroming. 

Tijdens mijn lessen zijn we veel naar de taal aan het luisteren, 

leren we spreuken en tongbrekers en voeren we gesprekjes. Lesboeken zorgen voor 

structuur en veel oefenmateriaal. En als het even kan, komen we in beweging: als je 

leerlingen in het Frans hoort tellen terwijl ze de trap oplopen, weet je dat ze op 

Waldorf zitten. 

Ook in mijn vrije tijd houd ik van bewegen: paardrijden, hardlopen, bootcampen en 

golfen doe ik het liefst. Met mijn man en twee zoons ga ik graag op pad om mooie 

plekken binnen en buiten Nederland te ontdekken. 

Au revoir! See you soon! 

                 

 

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). 

Team Waldorf Uden 
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