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Eenzaam wolkje

Een eenzaam wolkje zweeft alleen in 
de lucht voor andere wolkjes is zij  
op de vlucht  uiterlijk vredig,  
vanbinnen niet 
warrige gedachten vol verdriet 
droevig en eenzaam zweeft het voort 
door niets of niemand  
gestoord of gehoord  

niemand weet hoe het is om een 
wolkje te zijn in die blauwe hemel 
zo onnoemelijk klein  

niemand vraagt aan haar: ‘hoe is het 
nu met  jou?’  
emoties gehuld in nevelige kou 
niemand weet wat het wolkje voelt 
als de regen door haar spoelt  
niemand weet wat het wolkje denkt 
als de wind haar met koude 
doordrenkt  

niemand weet hoe het is om een 
wolkje te zijn in die blauwe hemel 
zo onnoemelijk klein 
 

Elk schooljaar krijgen de 8ste klassen in het derde trimester een bijzondere opdracht voor het vak  
muziek: schrijf een eigen lied. De leerlingen gaan zelf aan het componeren en schrijven om zo tot een 
eigen creatie te komen. Hun liedjes worden daarna opgenomen en op het einde van het schooljaar 
krijgt elke leerling van de 8ste klas een CD met de liedjes mee naar huis.
Vorig schooljaar was juf Riet met bevallingsverlof en heeft haar vervanger, meester Dirk, deze taak 
overgenomen. Door de lockdown heeft die een iets andere vorm gekregen; de kinderen moesten nu 
op afstand een eigen lied maken en zingen. Dat was een hele puzzel om te leggen! Maar het is gelukt. 
Het liedje is te beluisteren via de website steinerschoolleuven.be. 

Ziehier de tekst van enkele leerlingen van klas 8A van vorig schooljaar:

opgeslokt in haar eenzaamheid 
wordt ze hier ooit nog wel uit bevrijd? 
zelfs met alle vogels om haar heen 
voelt ze zich o zo alleen 
dwalend door de landen 
vallen haar druppels op de stranden  

niemand weet hoe het is om een 
wolkje te zijn in die blauwe hemel 
zo onnoemelijk klein (2X) 

de dag blijft duren en het wolkje 
wacht verlangend naar een heldere 
nacht 
waarin ze geniet van het prachtige 
zicht kijkend naar het noorderlicht 

niemand weet hoe het is om een 
wolkje te zijn in die blauwe hemel 
zo onnoemelijk klein (3X)

 

Dirk Timmermans  
(uiterst links) tijdens het  

kooroptreden in Pieter De 
Somer-aula, februari 2020. 
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Sint-Maarten
Ik loop hier met mijne lantaren en mijne lantaren met mij...
deze keer helaas niet samen in een lange rij...
Wel een tochtje langs wondermooi versierde ramen: 
 
Een feestje waarbij de klaskabouters  
een heerlijk soepje dronken, 
met heldere transparanten van de  
legende van Sint-Maarten en prachtige  
herfsttaferelen die mooie verhalen met ons delen.
Fonkelende lichtjes en kaarsen, 
vlammetjes om ons aan te verwarmen.
Met die zachte beelden keerden we huiswaarts.
Bedankt voor zoveel gezelligheid Wijgmaal.

10 NOVEMBER IN DE BASISSCHOOL….

JUF LIEZE, FOTO'S JUF LIESJE



ALEIDE, WAT DOE JE PRECIES OP  
ONZE SCHOOL? 
Mijn rol op school omvat drie taken. 
Allereerst geef ik pedagogische 
ondersteuning aan de leerkrachten. De 
tweede is studie verzorgen voor het team. 
Dit neemt allerlei vormen aan, van de 
jaarfeesten tot de pedagogie, maar altijd 
staan de kinderen centraal. De laatste 
taak is het mee ontwikkelen en uitbouwen 
van de leerlijnen. Die drie komen in een 
meerjarig plan waar ik met Maarten, de 
directeur van de basisschool, aan werk. 
Sommige aspecten komen meteen aan 
bod en anderen pas binnen lange tijd. 

HOE ZIJN JE EERSTE WEKEN AL 
GEWEEST? 
Heel fijn. Het is echt een heel prettige 
ervaring om iedereen te leren kennen, ook 
het team als groep. Ik geniet er ook heel 
erg van om weer terug op school te zijn, 
voor de derde keer eigenlijk, en nu ook als 
ouder. 

HOE BEN JE OP ONZE SCHOOL 
TERECHTGEKOMEN? 
Als kleuter. Mijn moeder richtte de school 
mee op begin jaren 80. Ik zat in het 
allereerste kleuterklasje bij juf Mirjam. 
Mijn broer zat een klas hoger: in de eerste 
klas bij Juf Gerda. Nadat ik afgestudeerd 
was aan Groep T ben ik heel even als 
leerkracht teruggekomen. Dat was het 

jaar dat de school is verhuisd van de 
Weldadigheidsstraat in Leuven naar 
dit gebouw in Wijgmaal. En nu dus als 
pedagogisch coördinator en ouder!

WAT WAREN VROEGER JE 
LIEVELINGSVAKKEN OP SCHOOL?
Ik was heel dromerig als klein meisje. 
Veel van de lagere school is vaag in mijn 
herinnering, maar ik weet wel dat ik echt 
genoot van de jaarfeesten, van het hele 
schoolleven eigenlijk. Later vond ik het 
Engels heel fijn met Mirjam Driessens, en 
ook geschiedenis leerde ik graag. Johan 
Skerath bracht dat heel levendig!

WELKE LERAAR IS JE BIJGEBLEVEN? 
Allemaal! Maar ja, in het middelbaar 
Johan Skerath inderdaad en Nora 
Rummens ook. We hadden ook een hele 
lieve juf Frans op een gegeven moment, 
Juf An. Maar van het Frans zelf is minder 
blijven hangen jammer genoeg.

JE WOONDE EN WERKTE JAREN 
GELEDEN IN AMERIKA. IS LESGEVEN 
DAAR ANDERS DAN HIER?
Ik heb daar ook alleen op steinerscholen 
gewerkt. Waldorfscholen worden ze 
genoemd in Amerika. In veel opzichten 
zijn ze heel anders, maar eigenlijk ook 
hetzelfde. Dat is ook het mooie aan 
Steineronderwijs: het is universeel!

HOE BEKOM JE VAN EEN WERKDAG? 
Ik ben heel tevreden als ik met mijn gezin 
thuiskom en iedereen fijn zijn dingetjes 
begint te doen. Koken met een glaasje wijn 
doet ook deugd!

Een fragment uit het interview 
van 20 jaar geleden.
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Sinds september maakten we in de basisschool kennis met Aleide Van Zandweghe. Ze is 
oud-leerling. Bovendien gaf ze twintig jaar geleden al eens les op deze school én een interview 

voor deze Regenboog. Toch is ze voor velen een nieuw gezicht… 

WIE IS ALEIDE?



In het eerste jaar van de 2de graad leerden de leerlingen manden vlechten. 
Dit kan gezien worden als een directe voorbereiding op de weefperiode, 
waarbij de draad, net als de tak, op en neer wordt gevlochten. Een soort 
dradenstelsel, de 'ketting', neemt de plaats in van de korte staken bij de mand.

Tijdens de periode weven in klas 10 ligt de focus op het gebruik van resten 
wol en verschillende recyclagematerialen zoals plastic, fietsbanden, veters,...
etc. De leerlingen zochten naar kleurencombinaties en weeftechnieken om zo 
tot een leuk patroon te komen. Op het einde van de periode werd er van het 
weefwerk een kussen of zak gemaakt. De leerlingen kregen ook de kans om te 
leren zeefdrukken.

In de eerste helft van de periode kregen de leerlingen van klas 11 de 
opdracht om een moodboard en een collage te maken. Dit was voor de 
meeste leerlingen dan ook al de aanzet naar het zoeken van een eigen project. 
De leerlingen experimenteerden vooral met het bewerken van stoffen, zoals 
natuurlijk verven, borduren, 
kantklossen, zeefdrukken, prints 
ontwerpen, etc.

ROZEMARIJN ASSELBERGHS, LEERKRACHT EXPRESSIE GRAFIEK EN TEXTIEL
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Klas 5 
neemt 
deel  
aan  
MOEV.

Klas 5 nam in oktober deel aan het 
BOBBI-project. Dit is één van de projecten 
ontwikkeld door de stad Leuven voor klassen 
van de lagere school. De activiteit waar 
klas 5  onder leiding van meester Michaël 
aan  deelnam,  heet 'Meester op de fiets'. 
Om hen zo goed mogelijk voor te bereiden 
op verschillende verkeerssituaties op de 
openbare weg, testten de leerlingen hun 
fietsvaardigheden aan de hand van kleine 
technische oefeningen. 

MEESTER MICHAËL

Expressie 
Textiel/ 
GRafiek 
KLAS 11A EN KLAS 11B

TEXTIEL KLAS10A EN 10B 



JAARFEESTEN

Mensen vieren al van oudsher feesten. Vaak hadden deze met 
de oogst of gewassen op de velden te maken en met de seizoenen 
die hier invloed op hadden. Elke periode of gebeurtenis had zo wel 
een eigen offer-, vreugde-, herdenkings- of oogstfeest. Deze feesten 
zijn dan overgegaan in tradities, in terugkomende jaarfeesten. 
Eerst vanuit een natuurbeleving, maar later werd aan feesten een 
folklore- of religieus aspect gekoppeld. Door de link met de natuur 
of religie is de invulling van feesten ook afhankelijk van de plaats 
in de wereld. Kerstmis zal in Australië heel anders beleefd worden 
dan hier, de natuur volgt daar immers een tegenovergesteld ritme. 
De steinerscholen in Azië bijvoorbeeld vieren andere feesten dan 
hier, omdat religie daar een actievere rol heeft. Wat de leidraad en 
de verbindende factor wereldwijd is, is de persoonlijke en innerlijke 
beleving. 

NATUUR EN MENSEN:  
SAMEN ADEMEN IN ÉÉN RITME 

Er zijn twee delen verbonden aan een jaarfeest: een mensenkant 
en een natuurbeleving. We maken verbinding met de natuur, onszelf 
en anderen door mee te bewegen met de aarde en alles wat daarop 
leeft. Het dag-en-nachtritme en de wisselingen van de seizoenen 
zijn een krachtige leidraad voor ons leven. Door de feesten op een 
bepaald tijdstip te vieren, hebben we even 'de wind mee' en kan de 
inhoud verdiept worden. We bewegen samen, synchroon. 

Van de winter tot de zomer maakt de aarde een beweging naar 
buiten, uitademend. De gewassen gaan tegen de zwaartekracht 
in groeien en de knoppen aan de bomen ontbotten tot bladeren, 
bloesems en later vruchten. Alles gaat groeien, wordt uitbundig en er 
is een overvloed van leven. Ook wij mensen gaan meer naar buiten, 
zoeken andere oorden op en gaan letterlijk en figuurlijk over grenzen. 

Van de zomer tot de winter is een beweging naar binnen, 
inademend. De vruchten rijpen en vallen naar beneden. 
De bomen verliezen hun bladeren en planten, dieren 
en mensen maken zich klaar voor de winter. De aarde 
wordt toegedekt door sneeuw en alles en iedereen keert 
meer naar binnen. We zijn als mensen meer binnenshuis, 
maken het daar gezellig en zijn zodoende ook meer 
bezig met ons eigen innerlijk, onze eigen binnenkant.  

ALLES OP ZIJN TIJD

De feesten in het uitademend deel van het jaar zullen 
dus een heel ander karakter hebben dan de feesten in 
het inademend deel. Je zou kunnen zeggen dat Kerstmis 
en Sint-Jan de keerpunten zijn. Bij Kerstmis vieren we 
groots het terugkerende licht. We brengen dat licht met  
Maria-Lichtmis letterlijk naar buiten, de wortelkinderen 
worden wakker gemaakt met belletjes en liederen, de aarde 
gaat weer open. Er wordt grote schoonmaak gehouden in 
de lente, het vasten begint, velden worden schoongemaakt 
en het huis wordt klaargemaakt voor een nieuw begin. Van 
oudsher startte het jaar op 1 maart, de maand waarin de 
lente begint en Pasen in aantocht is. De natuur kan niet 
wachten om in volle glorie open te bloeien. Met Pasen 
vieren we de lente, het zonnelicht en de liefdeskracht die 
vrijkomen voor de natuur en ieder mens. Daarna volgt een 
vrolijke periode in de buitenwereld: lammetjes dartelen 
door de wei, de vogels fluiten onophoudelijk, de bloesems 
geven kleur en mensen maken uitstapjes en ontmoeten 
elkaar. De eerste vruchtbeginsels worden zichtbaar en de 
aardbeien maken zich klaar, de voorbereidingen voor het 

het belang van  

Dat menselijke nabijheid, aanraking en verbondenheid zo kostbaar is,  
is de laatste tijd wel duidelijk geworden. We kijken reikhalzend uit naar  

samenzijn en genieten dan intens van de momenten dat we elkaar weer echt 
zien. Grootouders die kleinkinderen terugzien, klasgenoten, leerkrachten of 

collega’s terugzien: de re-verbondenheid is een feestje waard. Feesten kan in 
deze tijd ook een nieuwe betekenis krijgen, we moeten ze herdenken of opnieuw 
vorm geven. Dichtbij of ver van elkaar op zoek gaan naar een (nieuwe) vorm van 
verbinding. Laat ons vieren dat we samen zijn! Hoe dan ook… Laat ons vieren. 

vieren
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pinksterfeest kunnen beginnen!  We maken zelf de bloemen, bogen 
en duifjes, we oefenen de meidans en de uitnodigingen voor dit 
vrolijk samenfeest gaan de deur uit.  Pinksteren is het feest waar die 
voorbereidingen samen komen. We ontmoeten elkaar dansend rond 
de meiboom en vieren het liefdeshuwelijk tussen Moeder Aarde en 
de Zon, tussen Liefde en Licht. Met Pinksteren zijn de feesten met de 
christusimpuls tot hun hoogtepunt gekomen. Het licht dat geboren 
is in midwinter, deed groeien en bloeien, en vrijkwam met Pasen, is 
in de harten van de mensen als enthousiasme en geestdrift kunnen 
ontluiken. 

Sint-Jan volgt. De aarde is op haar grootst en haar vruchtbaarheid 
is overal zichtbaar. Het Sint-Jansvuur wordt gemaakt, we zingen en 
dansen en tooien ons met de echte bloemen. We vieren uitbundig 
feest, we laten alles even los. Zomervakantie: we trekken erop uit, 
gaan grenzen over, ontdekken nieuwe oorden, ontmoeten nieuwe 
mensen. De uitbundigheid van de aarde zien we weerspiegeld in ons 
gemoed.

En daarmee is de andere kant, de inademende kant van het jaar 
begonnen en het Michaëlsfeest komt eraan. De wind neemt aan, 
de bomen en avondluchten kleuren vurig. We bereiden ons voor 
om de draak te verslaan, we tonen moed en maken keuzes.  Het 
Michaëlsfeest is ook een oogstfeest. Welke oogst slaan we op? Wat 
bewaren we en wat niet? Wat nemen we mee de donkere tijd in? 

Dan volgt Sint-Maarten, de start van de lichtfeesten. De boeren 
maken hun akkers winterklaar, zaden en bloembollen worden geplant. 
Daardoor zou je ook Sint-Maarten als start van een nieuwjaar kunnen 
benoemen. De eerste wijn zit in de vaten, de oogst is opgeslagen, de 
resten worden verdeeld. Ook de mantel wordt gedeeld met zij die 
het nodig hebben. De overledenen worden herdacht. De kinderen 
starten rond deze tijd te vragen naar het wichtelen, er wordt aan 
elkaar gedacht. De grote advent is begonnen, de tijd van het 

verstillen. Het is tijd om de spiraal naar binnen te laten keren, 
om binnen de lichten aan te steken en bijna kunnen we de 
kerstboom optuigen. Maria en Jozef gaan op weg, maar eerst 
kijken we vol verwachting, eerbied en opgewonden spanning 
uit naar de Sint. Zal hij komen? Dat is elk jaar maar weer af 
te wachten... Ben ik braaf geweest? Ga ik iets krijgen? Wat 
kan ik maken voor de Sint? Sinterklaas is de bode die ons de 
aankondiging van de geboorte van Jezus brengt. Hij brengt 
de dankbaarheid en de 'reine gedachten” van de kinderen 
naar Maria zodat zij deze kan verwerken in het dekentje voor 
Jezus. Na deze opwindende en prachtige viering tellen we 
samen af (of op?) naar Kerstmis. De aarde is op haar kleinst, 
ze houdt haar adem in. Het licht wordt geboren. 

En het nieuwe jaar start, we maken voornemens maar 
houden ons nog stil. We beginnen uit te kijken naar het 
groter worden van het licht. Met Driekoningen volgen we 
het licht en we brengen het met Maria Lichtmis weer naar 
buiten, om het terug te geven aan Moeder Aarde. We hebben 
de natuur gevolgd, de cirkel is rond. 

We maken verbinding met  
de natuur, onszelf en anderen 

door mee te bewegen  
met de aarde en alles wat 

daarop leeft.
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Maria-Lichtmis 
Carnaval 
Palmpasen 
Pinksteren 
Sint-Jan 
Michaël
Sint-Maarten
Advent 
Sint-Nikolaas 
Kerstmis + 
Driekoningen

  

FEBRUARI 

FEBRUARI 

APRIL 

MEI 

JUNI

SEP / OKTOBER

NOVEMBER 

NOV / DECEMBER 

DECEMBER 

DECEMBER 

JANUARI

JAARFEESTEN 
HET HELE JAAR ROND
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SINT-MICHAËL 
DAG EN NACHT 

EVEN LANG

VERBINDING

Op deze manier kunnen we voelen hoe belangrijk en verbindend 
het kan zijn om met de kinderen de jaarfeesten voor te bereiden en 
te vieren. Om een eenheid te vinden tussen wat er bij ons innerlijk 
gebeurt en de bewegingen van de aarde en de seizoenen, om mee te 
resoneren op dit oerritme. We vieren de feesten samen met elkaar en 
samen met de natuur. Het maakt ons deel van een veel groter geheel. 

Kinderen staan met zo’n mooie, bewonderenswaardige openheid en 
spontaniteit in deze feesten dat zij ook bij volwassenen een natuurlijke 
verbinding kunnen wakker maken. De vreugde, verbondenheid en 
samenhorigheid die je voelt bij de voorbereiding en het feest, is een 
bijzonder gevoel. Een feestdag is geen dag als een ander. 

We ervaren dat er heel wat meer schuil gaat achter de 
feestelijkheden en de voorbereiding van deze feesten. De jaarfeesten 
lijken een diep bewustzijn te raken en sluiten naadloos aan bij een 
innerlijk verlangen om het ritme van de natuur te volgen en te vieren. 
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Uitbundigheid, vrolijkheid en lekker eten horen bij een jaarfeest maar 
de werkelijke waarde zit dieper. Wij zullen deze prachtige samenhang 
tussen mens, natuur en cultuur blijven vieren in dagelijkse rituelen, 
verhalen en mooie feesten. Ze horen bij ons, geven vreugde, 
vertrouwen, verwondering en dankbaarheid, ze verbinden ons. 

De jaarfeesten horen bij ons, geven vreugde, vertrouwen, 
verwondering en dankbaarheid, ze verbinden ons. De vraag of het 
verlangen dat wij op een bepaald moment voelen, wordt gedragen 
door het aankomende feest. 'Laat ons naar binnen keren en 
verstillen,' klinkt met de advent. 'Laat ons naar buitengaan en verre 
oorden opzoeken,' klinkt vanaf Pinksteren. We willen ons blijven 
verbinden met de essentie van de jaarfeesten, en de vorm ervan 
beweegt met ons mee. Laat ons nu Kerst vieren.  

JUF INNEKE, PEUTERKLAS, ILLUSTRATIES JUF LIESJE

De nachten worden langer 

De dagen word
en

 la
ng

er
 

ZOMERLENTE

HERFSTWINTER

In adem
ing van de aarde

U
ita

de
ming van de aarde
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Elk jaar gaan de klassen 
9 op bosbouw, meestal 
naar een bos over de 
taalgrens, om een week aan 
bosbeheer te gaan doen: 
het bos opruimen, bomen 
en struiken planten,… Dit 
schooljaar stond de school 
voor een grote uitdaging: 
we wilden bosbouw laten 
doorgaan maar dit kon niet 
in de vorm die we al jaren 
kennen.  

Beide klassen die met de trein richting bos 
trekken  om daar dan 4 nachten te kamperen, 
onmogelijk in deze coronatijden.  Gelukkig zijn 
we erin geslaagd een goed alternatief te vinden 
en mochten beide klassen, de ene de week voor 
en de andere de week na de herfstvakantie, gaan 
werken in Heverleebos onder leiding van en met 
hulp van de boswachters. Samen met Thomas 
De Herdt, Bjorn Debeer en nog enkele andere 
leerkrachten hebben de kinderen een week 
gewerkt in het bos.  Dank aan iedereen om deze 
extra-murosweek toch mogelijk te maken!

11

Bosbouw met klas 9, 
 
in Heverleebos
EVEN ANDERS DAN ANDERS



De lagere school vierde eind september het michaëlsfeest in 
Lindenbos. In gemengde groepen gingen de leerlingen op zoek 
naar goudstukken. Het zwaard van Michaël was immers gestolen 
en enkel met het goud kon de tovenaar het terughalen. Het goud 
verdienden de leerlingen door moed te tonen in verschillende 
proeven: geblinddoekt een parcours afleggen, samenwerken om een 
gewonde te vervoeren, jezelf overgeven aan een deathride, alleen 
door een spannend stuk bos wandelen, een steile wand opklimmen 
met behulp van een touw. En vooral: uit de handen van de trollen 
blijven. Moed was er in overvloed! Het was dan ook een koud kunstje 
voor de tovenaar om het zwaard terug te halen. Eind goed al goed: 
twee leerlingen uit klas drie versloegen de draak met het herwonnen 
zwaard! 

MEESTER BART, FOTO’S KATRIEN BOS

September, Michaëlsmaand. Vol goede moed en met een stevige dosis enthousiasme starten de 
kinderen aan het nieuwe schooljaar. Voor de zesdeklassers een bijzonder jaar. Dit wordt namelijk het 
laatste jaar van hun lagereschooltijd. Elke dag is bijgevolg een beetje een feest, maar ook een beetje 
een afscheid. 
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moed in overvloed
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Een vrijdag in september of oktober. Elk jaar weer een dag om naar uit te 
kijken. Een dag waarop de middenbouw al enkele jaren de trein richting 
Oostende neemt om het Michaëlsfeest te vieren. Op het strand, in groepen 
over de klassen heen, al de moed die je hebt bij elkaar schrapen om de 
opdrachten rond de 4 oerelementen zo goed mogelijk uit te voeren.

VRIJDAG 2 OKTOBER 2020.  Een dag om naar uit te kijken. Een 
dag die de leraren van de middenbouw helemaal anders moesten 
organiseren omwille van het virus dat de wereld lam legt. Een feest 
rond moed, maar alleen maar te organiseren als we ons aan een rist 
voorschriften hielden: enkel op het schoolterrein, in klasbubbels, zonder 
verplaatsing met het openbaar vervoer,...

Na enkele overlegmomenten waar wilde, originele maar evengoed 
zeer eenvoudige ideeën stilaan vorm begonnen te krijgen, kregen 
de leraren van de middenbouw ook stilaan meer en meer zin in het 
organiseren van deze dag.  Al moet er eerlijkheidshalve vermeld worden 
dat de leraren het toch allemaal heel spannend vonden. Zouden de 
kinderen het niet te spijtig vinden dat we niet naar zee konden? Gingen 
ze de opdrachten uitdagend en leuk genoeg vinden?

Na het hoofdonderwijs kregen onze 7e en 8e klassers de uitleg 
over het verloop van de dag.  Ze moesten verschillenden opdrachten 
vervullen in hun (klas)groep en elke opdracht had een link met een van 
de elementen en met Michaël. In de grote zaal moesten de kinderen 
vliegers vouwen: de mooiste, de snelste en de langst vliegende (= lucht). 
In de eigen klas moest er aan de slag gegaan worden met raadsels om 
de weg naar de vlottenproef te vinden (= aarde). Aan het tuinlokaal was 
de opdracht om een Michaëlslied te maken (= vuur) en een vlag voor op 
het vlot (= lucht).  En op de speelplaats van de lagere school moesten de 
kinderen vlotten bouwen (= water).

Vol overgave, zin en enthousiasme zijn onze leerlingen erin gevlogen. 
Er werd overleg gepleegd; afgesproken hoe, wie en wat. Er werd 
aangemoedigd en geroepen. En er werd hard gewerkt tegen de tijd. 
Voor elke opdracht kregen de kinderen 20 minuten. Het was prachtig 
om te zien. Onze onzekerheid rond het slagen van deze dag en het 
welbevinden van de kinderen smolt als sneeuw voor de zon. Er hing zo’n 
leuke sfeer op school die dag! 

Na een korte middagmaaltijd trokken we met de kinderen (in tijdslots, 
helemaal coronaproof) richting schooltuin waar de Dijle een stukje 
meandert voor de allerlaatste proef: met een zelfgemaakt vlot moesten 
2 kinderen per klas de Dijle langs een touw, gespannen van de ene naar 
de andere oever, oversteken. Daarbij werden ze luidkeels aangemoedigd 
door hun klasgenoten. De zelfgemaakte Michaëlsliederen, die ze in de 
voormiddag geschreven hadden, kwamen helemaal tot hun recht. 

Voor we het wisten, was de dag voorbij. En we kunnen zeggen 
dat die heel geslaagd was. Bedankt 7e en 8e klassers om met zoveel 
enthousiasme de opdrachten uit te voeren. Het hele middenbouwteam 
werd er helemaal warm van.

JUF NINA

voor de middenbouw

Een geslaagd  
MichaËlsfeest 
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Deze foto’s werden genomen voor de 
verstrenging van de coronamaatregelen. 
Mondmaskers buiten waren op school niet 
verplicht, en iedereen bleef in zijn eigen 
klasbubbel.



HOE BEN JE OP ONZE SCHOOL 
TERECHT GEKOMEN? HAD JE AL VAN 
DE STEINERSCHOOL GEHOORD VOOR 
JE HIER KWAM WERKEN? EN HOE? 
VIA VRIENDEN, SOCIALE MEDIA,...?
Ik was op zoek naar een fijne werkplek in het 
onderwijs, liefst ergens buiten het reguliere 
milieu omdat die omgeving mij toch niet 
helemaal ligt. Met deze insteek begon ik 
scholen rond het Leuvense op te zoeken die 
een andere pedagogische insteek hebben en 
kwam al snel bij de Zonnewijzer uit. Aangezien 
een oude vriend van me daar al les gaf, vroeg 
ik hem of er eventueel een plek voor me was. 
Meneer Juchtmans zei me dat er een paar uren 
vrijkwamen op school door een uitbreiding en 
ik dacht, ik waag mijn kans. Ik stuurde een vrije 
sollicitatie uit en van het moment dat ik voor 
de eerste keer binnenkwam, merkte ik dat de 
sfeer hier anders is. Ik had hiervoor al van de 
steinerschool gehoord, maar ik was nog niet op 
zo'n school geweest.

HOE ZIJN JE EERSTE MAANDEN OP 
ONZE SCHOOL GEWEEST?
De eerste maanden op school waren een 
wervelwind van nieuwe indrukken, nieuwe 
leerlingen, nieuwe taken, nieuwe collega's, 
soms mijn weg niet vinden. Als dat laatste 

voorviel, waren er altijd collega's die heel 
vriendelijk de weg wezen. Mijn vriendin en ik zijn 
momenteel ook een huisje aan het bouwen, dus 
soms is het nogal druk. Maar de gemoedelijke 
sfeer die op school hangt, maakt de moeilijke 
momenten draaglijk!

WAT WAREN VROEGER JE 
LIEVELINGSVAKKEN OP JE  
MIDDELBARE SCHOOL?
Mijn lievelingsvakken waren biologie en 
aardrijkskunde. De combinatie van die twee 
gaven voor mij een heel rijk beeld van wat het 
leven op deze aardbol inhoudt.

IS ER JE EEN LERAAR BIJGEBLEVEN 
UIT JOUW SCHOOLTIJD?
Er zijn mij een aantal leerkrachten bijgebleven, 
sommige met een heel negatieve bijklank, 
andere die inspirerend werkte en mij boeide 
voor hun vak terwijl het niet onmiddellijk mijn 
lievelingsvak was. Zo had ik een leerkracht 
wiskunde in het vierde jaar die wiskunde voor 
mij een hel maakte. Daartegenover had ik ook 
leerkracht Nederlands die mij in het zesde 
jaar heel goed mee kreeg tijdens zijn les door 
zijn enthousiasme en zijn uitgebreide aanpak 
van lesgeven (theater meevolgen, zelf stukken 
opzeggen...)

WAT VOOR WERK DEED JE VOOR JE 
HIER KWAM WERKEN?
Voor ik als leerkracht biologie en chemie voor 
de Zonnewijzer werkte, gaf ik educatieve 
workshops voor de organisatie School zonder 
Racisme. Dit waren workshops over racisme, 
discriminatie, identiteit, beeldvorming in de 
media... Heel maatschappelijke thema's die in 
het regulier onderwijs nogal onderbelicht zijn.

HOE BEKOM JE VAN EEN WERKDAG? 
SPORTEN, CREATIEF BEZIG ZIJN, 
LEZEN,...?
Ik bekom graag van een werkdag door gitaar te 
spelen, te gaan wandelen, wat houtbewerking 
te doen, een serie te kijken, meestal samen 
met mijn vriendin. Soms ben ik ook graag eens 
alleen in de natuur, dan voel ik me weer meer 
op mijn effen komen.

Bedankt voor dit gesprek Simon, we wensen je 
nog een aangename tijd op de Zonnewijzer!
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Begin september mochten de bovenbouwers een paar nieuwe leerkrachten verwelkomen. 
Eén van hen is Simon Debille uit Kessel-Lo, die de wetenschapsploeg  komt versterken  

voor de vakken biologie en chemie. De Regenboogredactie  schotelde hem  
meteen een vragenlijstje  voor. 

WIE IS SIMON?



de nieuw-
bouw
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Onze architecten van het bureau 
Archipelago zijn intussen hard aan het werk 
om een ontwerp te creëren dat enerzijds 
tegemoet komt aan onze noden en tegelijk 
rekening houdt met de beperkte budgetten. 
Wij zijn momenteel in fase voorontwerp en 
hopen eind januari 2021 de bouwaanvraag  
in te dienen. 

Het bouwprogramma bestaat uit twee 
delen:
✳  een nieuwbouw volume met  

6 klaslokalen, 2 PO lokalen en 
sanitaire voorzieningen

✳  een aanbouw van open ateliers  
tegen de foyer en verschuivingen  
van bestaande functies in de foyer

De ateliers voor Metaal (smeden/
fietsatelier/techniek) en Hout (schrijn–
werkerij/houtbewerking) worden samen–
gebracht in een ‘atelier buurt’. Het 
zorglokaal basisschool verhuist naar de 
beneden gang waar nu de tijdelijke lokalen 
9A en 9B zijn gehuisvest. Voor zowel Metaal 
als Hout wordt er een nieuw overdekt 
'buitenatelier' gebouwd achter de foyer. 

De voorontwerpen voor deze ateliers 
zijn bijna klaar en stellen we graag voor in 
een volgende bouwbrief aan de ouders. 
Bij het ontwerpen werd er gestreefd 
naar een architecturale vormgeving die 
een   eigentijds antwoord biedt op de 
bestaande context van de historische 
foyer en ‘organische’   nieuwe architectuur 
alsook van de dreef met de geklasseerde 
tuinmuur en de belangrijke   historische 
en landschappelijke waarde die hiermee 
samenhangt. 

Het nieuwe gebouw zal bestaan uit 
twee bouwlagen. Op het gelijkvloers 
bevinden zich 2   klaslokalen en 2 lokalen 
voor plastische opvoeding, op de eerste 
verdieping bevinden zich nog   eens  
4 klaslokalen. De grondoppervlakte van 
het gebouw bedraagt 440 m2, de totale   
oppervlakte 800 m2.  De zes klaslokalen 
richten zich naar het noorden en kijken 
met een maximaal open gevel naar   het 
kleutergebouw en de kerk. De zuid- en 
westgevel blijven meer gesloten om inkijk 
bij   de buren te beperken.    Het nieuwe 
gebouw gaat, net als de bestaande 

klassen, de relatie aan met het spiraalpad   
waarrond de hele school is opgetrokken. 
De overdekte inkomzone richt zich naar de 
dreef en  de PO-klassen bieden een mooie 
inkijk op de werking van de steinerschool. 

Voor de materiaalkeuzes en keuze van 
bouwmethodes worden de volgende 
criteria  gehanteerd: 
✳ lage milieu impact
✳ maximaal natuurlijk uitzicht
✳ lage luchtemissies
✳ waar mogelijk biobased
✳ nagroeibaar materiaalgebruik
✳ flexibele en aanpasbare structuren
✳ lage  milieu impact in werffase

Volgens de huidige planning kunnen 
de bouwwerken starten in augustus 2021, 
de oplevering van het gebouw zou dan 
in augustus 2022 kunnen zijn.... Dit is 
uiteraard onder voorbehoud van mogelijke 
vertragingen bij de vergunningsaanvraag.
 
 
 
DE BOUWGROEP   

*

de zonnewijzer
steinerschool Leuven

JA!
Voldoende lesruimte voor  

de leerlingen, dankzij ons  
nieuw gebouw

In 2018 werd een ‘bouwgroep’ in het leven geroepen, gevormd door ouders/architecten, leraren en 
medewerkers om een nieuwbouw voor de uitbreiding van de middelbare school ‒ die in 2016  
startte ‒ te realiseren. Stilaan komen we tot een definitieve ontwerpfase, en zijn we erg blij dat we  
alle leerlingen op een degelijk manier een goede leeromgeving kunnen aanbieden. Met bovenstaande 
logo* zullen we vanaf heden duidelijk zichtbaar zijn wanneer we naar de  buitenwereld (flyers, 
nieuwsbrieven, online,… ) communiceren rond de nieuwbouw.
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2020
Maar zie, de lopers van de 20 km van Brussel krabbelden 
recht en liepen doodleuk 20 km rond hun kot. Met dit mooi 
eindresultaat geeft Steiner For Life een financieel duwtje in de 
rug voor de uitbreiding van de Middelbare Steinerschool Leuven. 
Dit schooljaar bleek al snel dat de Geschenkenmarkt het volgende 
slachtoffer zou zijn. Er werd een heus digitaal alternatief uitgedokterd: 
'Herfst @ de Zonnewijzer'. De webshop met eigen creaties bleek 
een voltreffer, dankzij talent uit eigen huis. Zonder de inbreng van 
de Poppengroep, de Seizoenstafelgroep, klas 11 en een paar Steiner 
For Lifers (o.a. Nele De Winter, Wim Bommerez, Liesje Mentens en 
Sophie Van Stratum) was dit niet gelukt. 
 
TOT EIND DECEMBER: KOOP LOKAAL EN 
STEUN DE ZONNEWIJZER
De handelaars die u andere jaren op de Geschenkenmarkt ontmoet, 
hebben tot eind december een actie lopen op hun webshop. Bestel 
op hun webshop met code 'Steiner' en een percentage vloeit terug 
naar de Zonnewijzer (basis- én middelbare school). U vindt er de 
ideale kerstgeschenkjes voor groot en klein: van speelgoed tot 
boeken, kunst, kledij, accessoires en zelfs brood voor de Kerstbrunch.   
Hartelijk dank aan onze partners: Ranonkel, Anders Getint, Art is ‘t, 
Barboek, De Houten Veer, Designatelier Sas, Doekjes en Broekjes, 
GOEDvandoen, Het Avonduur, Kassiopeia Yoni, Kokoh, Planning 
PME, Silver Rune Crafts, Studio Fluo, Speelgoed voor goed kinderspel, 
The Box, Yavanna. Vergeet code 'Steiner' niet! 
 
'Herfst @ de Zonnewijzer' is een initiatief van de Geschenkenmarkt, 
Steiner For Life en de leerkrachten. Gesponsord door Ranonkel en 
MASTERmail.

Info: www.steinerforlife.be (onder actie handelaars).

2020 staat in ieders geheugen gebrand… net zo 
bij Steiner For Life! Verleden schooljaar werden 
al onze activiteiten vanaf maart geannuleerd. Een 
mens zou er moedeloos van worden. 

VRIENDEN VAN DE STEINERSCHOOL 

De Vrienden van de Steinerschool Leuven steunen de 
uitbreiding! Als alle (fysieke) activiteiten geschrapt worden, 
dan voelt het goed om op échte vrienden te kunnen 
terugvallen. De Vrienden hebben dit semester reeds 1500 
euro bijeen gebracht. Men kan nog tot begin februari lid 
worden. Ken je alumni, (groot)ouders of sympathisanten die 
de groei van onze school willen steunen? Spreek hen aan! 
Info op www.steinerforlife.be (onder Vrienden van de 
Steinerschool Leuven).

  
Steiner  
for life 
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2021
In 2021 willen we zeker uitpakken met een rits leuke, 
interessante en ‘corona-proof’ acties. Tot spoedig!

 
SOPHIE VAN STRATUM, STEINER FOR LIFE-COÖRDINATOR
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Colofon
REDACTIE :  Bart Vanbeveren,  
Nina Fluit & Femke Hernalsteen 
COÖRDINATIE :  Lieve Cappelle 
VORMGEVING:  Liesje Mentens
COVERFOTO:  Katrien Bos
—
 

Te koop

STOERE ZWARTE CRUISERFIETS 
 
22 inch (kind van 124-134 cm), in goede 
staat, met hand- en terugtraprem,  
leren handgrepen, geen versnellingen. 
Weg wegens te klein geworden.  
Vraagprijs: 115 euro. 

Marcel & Josephine (ouders van  
Freya & Lasse), tel. 0473 66 34 06,  
marcelbarby@hotmail.com

HEB JE  EEN ZOEKERTJE  VOOR  

DE  VOLGENDE EDIT IE ?  Mail naar  
deregenboog@steinerschoolleuven.be 
— 
Volgende editie: zomer 2021

zoekertjes

VROLIJKE  RODE MEISJESFIETS 
 
24 inch (kind van 135-155 cm), BFK 
Love&Peace, 3 versnellingen,  
voordrager, in goede staat, lak vertoont 
wel (bijgewerkte) gebruikssporen.  
Weg wegens te klein geworden.  
Vraagprijs 160 euro.  
Spreek gerust af om eens te komen 
kijken.  
 
Marcel & Josephine (ouders van  
Freya & Lasse), tel. 0473 66 34 06,  
marcelbarby@hotmail.com

Te koop 
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Tuinen in Beweging

0494  98 23 69
sofie@tuineninbeweging.be
www.tuineninbeweging.be

Sofie Hoste

ecologisch tuinontwerp 

Tuinen in Beweging  
#sofiehoste

Tuinen in Beweging

0494  98 23 69
sofie@tuineninbeweging.be
www.tuineninbeweging.be

Sofie Hoste

ecologisch tuinontwerp 

Tuinen in Beweging  
#sofiehoste

ONLINE
ATELIER
TUINONTWERP 

I DESIGN THE GARDEN I LOVE

in 8 modules 
stap-voor-stap 

naar je droomtuin

www.tuineninbeweging.be/online-atelier-tuinontwerp

- dankjewel sponsors! -

GOEDvandoen is een webshop 
met mooie, eerlijke én biolo-
gische kledij, en dat tegen een 
betaalbare prijs. GOED hé! 

Bij GOEDvandoen doen we niet 
alléén aan fair webshoppen, 
maar ook aan home parties,  
fietsleveringen, en bovendien 
zijn we privé-winkel op afspraak.
 
www.goedvandoen.be
annelies@goedvandoen.be

Huize Chartreuze vzw
Dutselhoek 47
3220 Holsbeek
www.huizechartreuze.be
huizechartreuze@outlook.com
Tel: 0493/84.52.15
 

Huize Chartreuze brengt jong 
en oud terug in de natuur door 
middel van diverse workshops, 
evenementen, verjaardags-
feestjes, wandelingen, verhuur 
van (coaching- en vergader)
zalen etc.

Boomverzorging Bruno BV
Dutselhoek 47
3220 Holsbeek
www.boomverzorgingbruno.be
info@boomverzorgingbruno.be
Tel: 0474/86.06.91
 

Boomverzorging Bruno; voor 
aanplant, onderzoek, advies, 
onderhoud, snoeien en vellen 
van al uw bomen!

emmie.wijs @ gmail.com   tel 0467/039303

Je kan bij ons terecht voor ONLINE transformatiecoaching 
en healingen. Vraag nu naar je gratis kennismakingsgesprek.
Neem een kijkje in onze webshop.

Pastoor Bellonstraat 3  / Wijgmaal / 0493 50 30 53 / info@yavanna.be


