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NIEUWSBRIEF lente 2020 

 

♪♪♪ De lente is gekomen 

De wereld is weer blij 

Je ziet het aan de bomen 

En ook aan jou en mij 

Je ziet het aan Christoffeltje 

Die danst op zijn pantoffeltje 

De hele lieve dag 

En als hij straks in zijn bedje ligt 

Dan dansen zijn voetjes nog 

Dan dansen zijn voetjes nog! ♪♪♪ 
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BESTE OUDERS 

 

Door de richtlijnen rond het corona virus kunnen de kinderen momenteel helaas 

niet naar de Gouden Poort komen. Wij missen jullie allemaal enorm en Kabouter 

Koen vindt het nu wel heel stilletjes om hem heen. In deze nieuwsbrief kunnen 

jullie lezen wat wij normaliter doen op de Gouden Poort, wat 

achtergrondinformatie lezen over de aankomende jaarfeesten en daarnaast zijn 

een recept, verhaaltje en liedjes toegevoegd. 

We hopen dat jullie het allemaal goed maken en wensen jullie heel veel sterkte in 

deze onzekere tijd. 

 

Veel leesplezier! 

Mede namens Andrea en Monique, 

Miranda 
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LENTE 
 

De lente doet dit jaar al aardig zijn intrede. Er komen steeds meer groene 

puntjes en bloemetjes in de tuin en de zon laat zich steeds vaker zien, al is ze 

nog niet zo warm. Toen we begonnen met het verhaaltje “het wordt lente” 

(verderop in deze nieuwsbrief) keken de kinderen zodra we buiten waren of er al 

groene puntjes kwamen. En jawel hoor, ook in ons tuintje kwamen allemaal groene 

puntjes uit de aarde omhoog. Wij werden er gelijk bijgehaald om ernaar te 

kijken. Inmiddels staan er al aardig wat blauwe druifjes, narcissen en krokussen 

in de bloei. De natuur staat gelukkig niet stil, zoals momenteel veel wel stil moet 

blijven staan, en laat haar bloemenpracht en kracht zien. In de lente komt de 

zon weer terug met de kleuren die ze had meegenomen naar de hemel. De grauwe 

natuur begint langzaam kleur te krijgen. Het gras wordt weer groen, de lucht 

wordt weer blauwer en er komen steeds meer bloemetjes kijken. Ook de vogels 

komen weer soort voor soort terug en laten zich regelmatig in ons tuintje zien. 

 

Vlak voor we de deuren tijdelijk moesten sluiten zagen de kinderen elk nieuw 

bolletje dat uit gekomen was in ons tuintje. Ze haalden ons er verwonderd bij en 

benoemden alle kleuren. Ze waren heerlijk bezig en liepen over de paadjes, rende 

de heuvel op, gingen van de glijbaan af, fietsten achter elkaar aan, maakte van 

alles klaar in de buitenkeuken, verzamelde stokken waar ze ‘vuurtjes’ van maakte 

en hadden veel lol met elkaar. Wat zal het nu dan ook stil zijn voor alle 

buurtbewoners.  

 

Als het warmer wordt kunnen we steeds langer buiten blijven. Zo pakken we 

zoveel mogelijk de buitenlucht en het zonnetje op. Wat erg belangrijk is voor 

het jonge kind. Zodra het kan zullen we weer met de kinderen gaan zaaien, 

allereerst sterrenkers/ tuinkers en daarna zaadjes voor de moestuinbak waarvan 

we de plantjes als ze sterk genoeg zijn buiten zullen planten. Zo kunnen ze zien 

hoe de plantjes groeien en uiteindelijk bijvoorbeeld tomaatjes, sla, worteltjes en 

aardbeien proeven. We zien er al naar uit dit met de kinderen te doen en hun 

vreugdevolle en nieuwsgierige gezichtjes te zien als we gaan oogsten. 
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FEESTDAGEN IN DE LENTETIJD 
 

Pasen valt dit jaar op 12 en 13 april 2020. 

Pasen is een feest, dat elk jaar op een wisselende datum valt. Het wordt gevierd 

op de zondag, volgend op de eerste volle maan na de eerste lentedag, op 21 

maart. Pasen valt op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april. 

Pasen is voor Christenen het belangrijkste feest van het jaar. Ze vieren dan de 

kruisdood en de verrijzenis (opstanding) van Jezus. Voor christenen betekent 

Pasen: de dood heeft niet het laatste woord en ook na de dood is er ‘leven’ en 

uitzicht. Dit is pas voor oudere kinderen te begrijpen. 

Pasen is van oorsprong geen christelijk feest. De joden vierden al lang daarvoor 

hun Pesach-feest; het feest ter herdenking van hun uittocht uit Egypte, dat 

symbool stond voor bevrijding en perspectief naar de toekomst. De traditie van 

het paasfeest gaat echter nog veel verder terug en is van oorsprong een 

lentefeest. Dat is ook te zien aan de wijze waarop de datum waarop Pasen wordt 

gevierd, wordt bepaald. Mensen vierden van oudsher dit keerpunt in de natuur; 

was de winter een periode van rust in de aarde, van ingehouden kracht, van 

voorbereiding op het volgende, het voorjaar is een tijd van leven, van verborgen, 

ingehouden krachten die tot uiting komen. Met Pasen vieren we dan ook het nieuwe 

leven dat zich laat zien in alle kleur en fleur, in de vruchtbaarheid van het land en 

de overwinning van het licht. 

 

Met jongere kinderen in de peuterleeftijd vieren we Pasen, door hen te laten 

beleven hoe in de natuur alles opnieuw tot leven komt. In toenemende mate opent 

de natuur zich naar de krachten van het licht. Het jonge kind beleeft veel 

plezier in het zoeken en vinden van ontkiemende planten en bloemen in de natuur. 

Daarom zijn we extra blij met onze mooie speeltuin waarin ze nieuwe dingen 

kunnen ontdekken: allerlei verschillende bloemen in allerlei kleuren maar ook 

slakjes, pissebedden, lieveheersbeestjes en zelfs vogels. 

 

Naast het beleven van de natuur spelen de eieren en de paashaas die ze komt 

brengen een grote rol. Ze gelden als symbolen voor Pasen en kunnen als beelden 

dienen voor de geestelijke achtergrond. Het ei staat symbool als het ontkiemende 

leven. Het schilderen van eieren is in wezen een magische handeling. Door een 
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voorwerp te decoreren geloofden onze voorouders dat de kracht die erin stak 

geactiveerd werd.  

 

De haas staat symbool als een vreedzaam wezen, dat oog heeft voor de nood van 

een ander en zonder zelfzucht alles doet om de ander te redden. De haas is de 

meest broederlijke onder de dieren. Hij springt in voor een ander als die door 

een vos of hond achterna gezeten wordt. 

Hierin wordt een relatie gelegd tussen de idealen van het Christendom en die van 

de haas. Hoewel de haas binnen het christendom pas redelijk kort als symbool 

wordt gebruikt, werd de haas al duizenden jaren vereerd door de Egyptenaren, 

Grieken en Romeinen. 

 

 

 

In de groep helpen wij altijd de ‘paashaas’ door eieren te verven. Hij weet ze op 

de een of andere manier altijd te pakken te krijgen en verstopt ze dan in ons 

speeltuintje. Zo mooi om te zien hoe verwonderd en trots de kinderen zijn als ze 

er een hebben gevonden! 
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Zie deze link met een voorbeeld van het verven van eieren met natuurlijke 

materialen en door vormen toe te voegen met behulp van een (oude) panty met 

bijvoorbeeld bladeren, bloemen e.d.:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=xyZ8PP892ng 

 

 

 
 

 

Pinksteren 31 mei en 1 juni 2020, is 50 dagen na Pasen.  

Pinksteren is het feest van licht, lucht en kleur, van vogels en van bloemen. Een 

feest dat sterk verbonden is met de bloei en de ontwikkeling van de natuur. De 

duif is het symbool, de bode die berichten uit de hemel van de goden brengt. De 

kinderen krijgen altijd mooie pinkster kransjes waarmee we dansen en zingen. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=xyZ8PP892ng
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ZINDELIJKHEID 

 

Aangezien we de warmere tijd tegemoet gaan lijkt het ons een mooi moment om 

even stil te staan bij de zindelijkheid. Op de Gouden Poort hebben wij als visie 

dat duidelijkheid (ook) belangrijk is bij ‘de zindelijkheids- training’. Wij raadden 

daarom aan om de luier uit te doen als jullie kind bezig is met zindelijk worden. 

Een luier dragen tijdens de zindelijkheids- training blijkt in de praktijk te 

verwarrend, waardoor ze er vaak toch nog in plassen. Wij vinden het geen 

probleem wanneer de kinderen een ongelukje hebben en verschonen ze graag. 

We hebben hierover graag nauw contact met jullie zodat we weten wanneer jullie 

er mee bezig zijn en wij ons daarbij aan kunnen sluiten. Hierbij is het ook 

belangrijk dat het kind eraan toe is, het moet wel controle hebben over zijn/ 

haar sluitspier. Mochten jullie hier nog vragen over hebben, stel ze gerust. 

Hierbij een artikel waar jullie wellicht iets aan kunnen hebben: 

 

 

Vroeg zindelijk worden 

 
Tekst door Debby Mendelsohn (Gastauteur), fotografie door Marije Denekamp | © Juli 2013  
Onderwerp: Verzorging & Kleding, Zwanger & Baby, Luiers | Soort: Informatief  
 

Een eeuw geleden zorgden moeders ervoor dat een kind met een jaar uit de luiers was. Het vroeg 
zindelijk worden van je kind bespaarde je een berg was en tijd. Je was toch immers een goede 
moeder wanneer je kindje jong zindelijk was?  
  
Helaas, niet bij elk kind ging het zindelijk maken zo makkelijk en niet elke moeder wist op welke 
manier dat precies moest. De verhalen over mislukte ‘hardhandige’ pogingen werden steeds meer 
verspreid. Het gevolg was dat men dacht dat een kind niet meer vroeg zindelijk kon zijn. Men legde 
(gelukkig) minder druk op de moeders: ‘Een kindje mag ook wat later zindelijk worden.' Inmiddels is 
dat later zindelijk worden zo ver verschoven, dat men er niet meer verbaasd over is, wanneer een kind 
van drie jaar nog een luier draagt en schoolgaande kinderen er 's nachts nog een om hebben. Toch 
kan ook nu een kind voor zijn tweede jaar uit de luiers zijn. Belangrijk is dat het op een liefdevolle, 
ondersteunende manier gaat.  
  
Waarom zou je een kind eigenlijk vroeg zindelijk laten worden? 
Een kind speelt natuurlijk het lekkerst wanneer het geen vieze luier hoeft te dragen. Zelf kun je ook 
leukere dingen verzinnen dan luiers verschonen. Daarnaast zijn luiers duur en belastend voor het 
milieu.  
  
De eerste tijd heb je je handen vol aan het voeden, wiegen en slapen van je baby. En dan komt er een 
tijd, dat je kind gaat lopen, langer overdag wakker is en daardoor ook steeds meer tijd heeft om te 
spelen. Dit kan een goed moment zijn om je kind zindelijk te maken. Maar of je je kind nu met een jaar 
zindelijk maakt of later, het principe blijft hetzelfde: een kind leert het beste wanneer hij plezier heeft in 
wat hij doet. En dat is nu juist wat je kunt doen bij het zindelijk maken van je kind: elke keer dat je 
kindje op het potje zit, maak je er een leuke tijd samen van.  
  
Het zindelijk maken is niet moeilijk om te doen, maar je moet er wel handigheid in krijgen. Maar geldt 
dat niet voor zoveel onderdelen van het opvoeden van kinderen? 
 

 

http://kiind.nl/Archive/Author/26/Gast.html
http://kiind.nl/Edition/53/Juli2013.html
http://kiind.nl/Archive/Topic/8/VerzorgingKleding.html
http://kiind.nl/Archive/Topic/18/ZwangerBaby.html
http://kiind.nl/Archive/Topic/7/Luiers.html
http://kiind.nl/Archive/Genre/1/Informatief.html
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Een kind kan voor zijn tweede jaar uit de luiers zijn  

 
Misschien kun je het vergelijken met het geven van borstvoeding. Wanneer je een moeder haar kind 
de borst ziet geven ziet het er heel natuurlijk, vanzelfsprekend en eenvoudig uit. Toch heeft deze 
moeder een heel aantal handigheidjes onder de knie moeten krijgen om de borst te geven.  
Wanneer je een kleintje van een jaar ziet, dat door de moeder naar het potje wordt gebracht en geen 
luier meer om heeft, ziet dat er heel simpel uit, maar er is wel wat werk aan vooraf gegaan.  
  
In de loop van de laatste tientallen jaren is de kennis om je kindje te helpen zindelijk te worden 
verloren gegaan. Na gesprekken met vrouwen die hun kinderen vroeg uit de luiers hadden en na 
onderzoek in boeken te hebben gedaan heb ik vijf kinderen van mijn kinderen met anderhalf jaar 
zindelijk gemaakt. Wat me daarbij opviel is dat het zindelijk maken van je kind voor zowel de moeder 
als het kind heel erg leuk was om te doen.  
  
Hoe je je kindje zindelijk kunt maken heb ik beschreven in een vijfstappenplan  
Bij de eerste stap laat je je kind op het potje zitten. Net zo lang tot hij er iets in doet (dat is dan de 
tweede stap). Hoe je reageert is afhankelijk van je kindje. Sommige kinderen willen niks weten van 
hun resultaat en andere kunnen er niet genoeg van krijgen. Doordat je het potje zo vaak gebruikt zal 
het een onderdeel worden van de dagelijkse routine (stap 3). Na een tijd zal je kind ook zelf om het 
potje vragen (stap 4). Tenslotte volgt de laatste stap: je kindje slaapt zonder luier. Je zult steeds beter 
de signalen van je kind oppikken en herkennen wanneer hij zijn behoefte moet doen. 
  
In het begin zul je wat meer tijd besteden aan het zindelijk maken van je kind, dan wanneer je je kind 
in zijn luier laat lopen. Maar meer dan 10 minuten per keer hoeft echt niet. Na een tijdje zal het naar 
het potje gaan van je kind natuurlijk minder tijd kosten dan het verschonen van een luier.  
  
Wanneer je als moeder je kind helpt om zindelijk te worden zul je merken dat het na verloop van tijd 
net zo vanzelfsprekend voor je geworden is als wassen en aankleden. Jij hebt je kind geholpen met 
zindelijk worden en nu hoort dat bij jullie liefdevolle manier van omgaan met elkaar. 
  
Debby Mendelsohn is psycholoog, moeder van vijf zindelijke kinderen en een baby, en auteur van het 
boek: 'Zindelijk maken is kinderspel'. Daarnaast geeft ze trainingen aan professionals en ouders, 
onder andere over het zindelijk maken van kinderen. 
 

 

http://www.spelendzindelijk.nl/#_blank
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Verhaaltje: HET WORDT LENTE! 
 

Er was eens een muisje, dat heerlijk in zijn holletje lag te slapen. Plotseling werd 

hij wakker, wat was het ineens licht buiten. Hij keek om een hoekje van zijn 

holletje en daar zag hij aan de blauwe hemel de stralende zon, die allemaal 

zonnestraaltjes over de aarde zond. Het muisje liep zijn holletje uit en keek in 

het rond. Oh, wat was dat lekker in het zonnetje, dacht het muisje en het ging 

het bos in op zoek naar vriendjes om mee te spelen. Maar opeens bleef hij 

stokstijf stil staan. Hij voelde iets tikken onder aan zijn voetjes en van schrik 

rende hij terug naar zijn holletje. Angstig bleef hij bij de opening staan. Had hij 

echt iets gevoeld of niet? Na een poosje liep hij voorzichtig weer een stukje het 

bos in op zoek naar vriendjes. Eerst voelde hij niets, maar opeens bleef hij weer 

stokstijf stil staan.  Hij voelde echt iets tikken tegen zijn voetjes en van schrik 

durfde hij zich niet meer te bewegen. 

Daar kwam een slakje aan gegleden dat vroeg “Hè, wat doe jij daar?”. Ik voel iets 

tikken tegen mijn voetjes, voel jij ook iets?” zei het muisje. “Nee, ik voel 

helemaal niets” zei het slakje. Maar ineens voelde de slak iets duwen tegen zijn 

buikje en ging van schrik naast het muisje staan. 

Daar kwam een dikke spin aan wandelen die vroeg “Hè, wat doen jullie daar?”. 

Het slakje zei het muisje voelt iets tikken tegen zijn voetjes en ik voel iets 

duwen tegen mijn buikje, voel jij ook iets?”  “Nee, ik voel helemaal niets” zei de 

spin. Maar ineens voelde ze iets kriebelen onder haar pootjes en van schrik ging 

ze naast het slakje staan. 

Daar kwam een haasje aangehuppeld dat vroeg: “Hè, wat doen jullie daar?”. Het 

spinnetje zei “het muisje voelt iets tikken tegen zijn voetjes, het slakje voelt 

iets duwen tegen zijn buikje en ik voel iets kriebelen aan mijn pootjes, voel jij 

ook iets?”  “Nee, ik voel helemaal niets” zei het haasje. Maar ineens voelde hij 

iets stoten tegen zijn staartje en van schrik ging hij naast het spinnetje staan. 

Daar kwam een kaboutertje aangelopen die vroeg “Hè, wat doen jullie daar?”. Het 

haasje zei “het muisje voelt iets tikken tegen zijn voetjes, het slakje voelt iets 

duwen tegen zijn buikje, het spinnetje voelt iets kriebelen aan zijn pootjes en ik 

voel iets stoten tegen mijn staartje, voel jij ook iets?” 

Het kaboutertje keek eens om zich heen en voelde aan de grond. Opeens begon 

hij te lachen en zei “Het wordt Lente! En in de lente komen alle groene puntjes 

naar boven en die duwen de aarde weg. 

Het muisje ging een beetje opzij. Het slakje gleed een stukje verder. Het 

spinnetje liep met alle acht zijn pootjes een stukje naar voren. Het haasje deed 

een grote sprong. En toen ze keken naar de plek waar ze gestaan hadden, ach ja, 

daar kwamen allemaal groene puntjes uit de aarde. 

“Het wordt lente!” riepen ze blij. Ze speelden nog de hele lange dag in het bos en 

leefden nog lang en gelukkig!  
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RECEPT  FRAMBOZEN- CITROEN MUFFINS  

 

Gebak met een lichte zoete smaak en een vleugje zomer. De citroen is van het 

seizoen en de frambozen moeten juist bevroren zijn. Zo blijven ze min of meer 

heel en proef je ze echt. 

Ingrediënten 

• 100 gr boter 

• 100 gr honing 

• 1 ei 

• 50 ml (=50 gr) melk 

• 250 gr bloem 

• snufje zout 

• 2 eetlepels wijnsteenbakpoeder 

• geraspte schil van een citroen plus het sap 

• 300 gr bevroren frambozen 

cakevormpjes, muffinbakblik  

Verwarm de oven voor op 225° Celsius. Zet de cakevormpjes in het 

muffinbakblik. 

 

Smelt de boter en de honing in een pannetje op een laag vuur. Laat iets afkoelen 

en klop er het ei en de melk door. Meng in een ruime kom bloem, bakpoeder, zout 

en citroenrasp. Roer er de frambozen door, maak de hele frambozen eventueel 

iets kleiner. Maak een berg van het droge mengsel en giet het natte mengsel 

eromheen. Roer alles stevig door elkaar en giet er nu ook het citroensap bij. 

Meng net lang genoeg om alle witte meelvlekken te laten verdwijnen.  

Dit muffindeeg is erg dik door de vochtigheid van de nu nog bevroren 

frambozen. Het lijkt wel wat op knalroze brooddeeg. Schep het deeg in de 

cakevormpjes. Schuif het blik meteen in de oven en bak ze ongeveer 15 minuten. 

De muffins zijn gaar als het midden terugveert als je erop drukt. Haal ze 

voorzichtig uit de vorm en laat ze afkoelen op een rooster.  

 

De muffins zien er nog aantrekkelijker uit als ze glanzen. Meng daarvoor twee 

eetlepels honing met twee eetlepels melk in een pannetje. Laat de honing smelten 

en kwast het mengsel over de warme muffins. 

 

Hierbij een link naar een recept voor een vlechtbrood met paaseieren erin: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=S8CF1kkbw8g 

https://www.youtube.com/watch?v=S8CF1kkbw8g
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LIEDJES VOOR DE LENTE, PASEN EN PINKSTEREN  
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INTERESSANTE BOEKEN OM ZELF TE LEZEN: 

 

* Ontwikkelingsfasen van het kind door Bernard Lievegoed, uitgeverij: 

Christofoor. 

* Kinderen en grenzen stellen Opvoeden met gezond verstand van Paulien 

Blom; de titel spreekt voor de inhoud van dit boek. Uitgeverij: Kosmos 

Uitgevers.  

* De opvoeding van het kind van Rudolf Steiner.  

 De teksten uit dit boek vormen een heldere inleiding in het 

Antroposofische mensbeeld. Hat kan worden beschouwd als de basis in alle 

opvoeding. 

*  Leven met het jaar van Christiane Kutik en Eva- Maria Ott- Heidmann. 

Met verhalen, liedjes, spelletjes, recepten en knutsels voor alle seizoenen 

en jaarfeesten. Uitgeverij Christofoor.   

* Kind, beeld en scherm van Maurits in ’t Veld en Edmond Schoorel. Een 

gids voor ouders met daarin antwoord op vragen als “Welke invloed hebben 

TV en Computer op kinderen”, tips en adviezen. 

Veel van deze boeken hebben wij op de Gouden poort te leen. 

 

Interessante sites om meer te weten te komen over kinderen en de 

Antroposofie: 

 

* https://www.antroposofiekind.nl/ 

Dit is een forum voor o.a. ouders waarin over allerlei onderwerpen gelezen 

en geschreven kan worden, zoals; voeding, kleding, speelgoed, opvoeding, 

boeken, seizoentafel figuren, vrije scholen, recepten etc. 

* https://www.antrovista.com/ 

Hier is van alles te vinden over de antroposofie, van opvoeding, voeding tot 

adressen en leuke activiteiten. 

*  https://splopvang.nl/locatie/gouden-poort/  en    http://goudenpoortleiden.nl/ 

 Onze eigen sites met informatie. 
 

We zijn ook te vinden met foto’s, filmpjes en informatie op Facebook, als 

Antroposofische peutergroep De Gouden Poort en op Instagram als 

de_gouden_poort en filmpjes van Juffie Miranda zijn te zien op:  

 

https://www.youtube.com/channel/UCA8pbGkdMb5UlOt0erCPBXw  

 

Voor op of aanmerkingen of aanvullingen voor de nieuwsbrieven kunnen jullie bij 

Miranda terecht. 

https://www.antroposofiekind.nl/
https://www.antrovista.com/
https://splopvang.nl/locatie/gouden-poort/
http://goudenpoortleiden.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCA8pbGkdMb5UlOt0erCPBXw

	Ingrediënten

