Nieuwsbrief najaar 2018
Beste collega’s,
Viermaal per jaar informeren we onze klanten en onderwijsvrienden met een nieuwsbrief over
ontwikkelingen binnen het bureau, nodigen we belangstellenden uit om te participeren in projecten en
stellen we iedereen op de hoogte van de nieuwste uitgaven.

Rara wat is dit?
We

verzorgen

graag

met

teams

of

werkgroepen drukworkshops. Leuk en
leerzaam om samen te werken aan mooi
werk.

We

ontwikkelen

tijdens

die

workshops telkens nieuwe technieken die
weer toegepast kunnen worden in de
groep. De sjabloneerdozen (bedacht door
wijlen Jan Bakermans) blijken daarbij een
geweldige

mogelijkheid

om

op

alle

niveaus illustratie-druk mogelijk te maken.
Inmiddels nemen we voor de workshops ook een rolpers (proefpers) mee om tekst te zetten. Geen
grote lappen tekst (dat kan wel met de printer), maar wel titels, koppen, slogans, namen….
Ben jij op zoek naar een eenvoudige rolpers? Of onderdelen? Laat het ons weten. Soms ‘tikken we
iets geschikts voor een zacht prijsje op de kop’. Juist ontvingen we (zie foto) extra sluitwit
(opvulstukken). Belangstelling? Je hoeft enkel de verzendkosten te betalen. We maken je er graag blij
mee.

Mathieu aan het woord.
Modern onderwijs op basis van gezond verstand
In de columnbundel Mathieu aan het woord houdt Célestin Freinet, via zijn spreekbuis de herderfilosoof Mathieu, een pleidooi voor onderwijs op basis van gezond verstand. Zijn onderwijsvisie wordt
gedragen door een onverwoestbaar vertrouwen in het zelflerend vermogen van kinderen:
… wij doven die vlam, al of niet bewust, bij de aanvang van het onderwijs. Als vierjarigen hebben onze
kinderen zonder zichtbare inspanningen, zonder huiswerk en zonder tranen, grenzen bereikt die ons
versteld doen staan. Ze bezitten een buitengewone rijkdom aan gedachten, aan taal en aan eigen
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persoonlijke ervaringen; ze zijn bovendien onbevangen en hebben een vurige drang die hen opstuwt
om steeds verder te gaan …
Misschien wordt dàt wel een van de meest
inspirerende

verworvenheden

van

ons

tijdperk, namelijk de herwaardering van
praktische zaken en gaven waarvan de
pseudo-wetenschap wil dat wij ze als
achterhaald

beschouwen:

de

diepe

betekenis van werk, spontaniteit en kunst,
volharding

en

moed,

lef,

soms

wat

overmoedig misschien, ze bloeien weer op
en doen zich weer gelden.
Dit 13e nummer in De Freinetbibliotheek telt
204 bladzijden. In meer dan 100 columns,
verdeeld over 8 hoofdstukken geeft Freinet
zijn visie op het onderwijs. Vaak gaat hij bij
het

schrijven

uit

van

volkswijsheden,

alledaagse gebeurtenissen, natuurverschijnselen of technische ontwikkelingen.
Mathieu aan het woord. Modern onderwijs
op basis van gezond verstand. C. Freinet.
Vertaald door R. Broersma. Nij Beets 2018
(boek is beschikbaar in november op
www.levendleren.nl en kost € 20,00).

Kinderboekenweek, Voorleesvrienden en een Vriendenprijsje.
Dit jaar staat tijdens de Kinderboekenweek het thema VRIENDSCHAP centraal. Wat ons betreft een
prachtig onderwerp dat veel langer gaat duren dan een week. Onze ster-kinderboeken-schrijver
Folkert Oldersma schreef voor Levend Leren de boeken over Eiki en Oeki. Alle Eiki en Oeki boeken
beginnen zo: In een groot bos niet ver van hier wonen, werken en spelen twee vrolijke

eekhoorns. Het zijn Eiki en Oeki. Met alle dieren in het bos zijn ze goed bevriend. Maar de
beste vrienden zijn ze van elkaar.
Eiki en Oeki boeken worden ook gelezen door vrienden. Want ze passen binnen het concept
voorleesmaatjes. Het Voorleesmaatje uit de bovenbouw leest (een gedeelte van) het verhaal voor aan
een jongere leerling en praat over het verhaal. Zo helpt hij/zij om nieuwe woorden aan te leren en
zichzelf door zich goed uit te drukken. Om de gesprekken te kunnen aangaan moet de oudere leerling
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beschikken over genoeg kennis van zaken met betrekking tot het onderwerp. De leraar van de
Voorleesmaatjes bereidt met de leerlingen zaken rond het voorlezen voor zoals bijvoorbeeld hoe het
jonge kind op zijn/haar gemak gesteld kan worden. Op onze site vind je hier meer informatie en
werkbladen bij de Eiki en Oeki boeken. Er zijn gratis powerpoints met de prenten uit de boeken
beschikbaar.
Voor al onze voorleesvrienden en vriendinnen bieden we voor deze Kinderboekenweek een pakket
bestaande uit 3 Eiki en Oeki boeken aan voor de vriendenprijs van 17,50. Bestellen voor deze
aanbieding kan alleen per mail met naam en bezorg- en factuuradres. Zet erbij: VRIENDENPRIJSJE

Na de kinderboekenweek geldt weer de normale prijs van 17,50 per stuk. Maar ook dan blijven we
dikke vrienden!

Freinet studiedag 2018.
Ruimte voor Freinet.
Op 16 november 2018 vindt de jaarlijkse studiedag voor freinetwerkers (en belangstellenden )
plaats in Utrecht op de Nieuwe Regentesseschool.
9.30

Inloop, koffie/thee en inschrijving workshops

10.00

Opening en welkom: Nartano Glijn van de Nieuwe Regentesseschool

10.15 Presentatie van nieuwe uitgaven: Freinet’s boek ‘’Mathieu aan het woord” (Les
dits de Matthieu) Freinetbibliotheek 13 door Rouke Broersma en Jimke Nicolai en
‘Kleuters aan het werk’ De Reeks 15.
10.30

Eerste ronde workshops (zie lijst workshops vanaf 10-10-2018 op facebook en
www.freinet.nl)
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12.00 Lunch: ondertussen zijn er diverse activiteiten. Je kunt de boeken afhalen/kopen, de school
bezichtigen, de freinetwinkel is geopend, stukken voor de ALV alvast inzien en natuurlijk zijn
er veel collega’s om mee (bij) te praten.
13.00

Special met Tim Post over ‘Nieuwsgierigheid’

14.00

Tweede ronde workshops (zie lijst)

15.30

Afsluiting met verfrissing.

16.15 Algemene ledenvergadering Vereniging voor freinetpedagogie (Alleen voor leden)
Voor praktische info adres en bereikbaarheid: zie https://www.nieuweregentesseschool.nl/contact
Kosten voor leden € 60 Voor niet leden € 65. Studenten: € 30 Inclusief lunch, koffie, thee. Opgave
via info@freinet.nl

Tenslotte
Boeken en materialen kun je bestellen op www.levendleren.nl.
Belangstelling om mee te doen? Heb je plannen om zelf iets te ontwikkelen op het gebied van levend
leren? Neem contact met ons op om in een gesprek te verkennen hoe we kunnen samenwerken.

Veel plezier en succes bij wat je doet,
De medewerkers van Bureau Levend Leren.
We sturen deze nieuwsbrief aan onze ‘vaste’ relaties. Mocht je deze willen ontvangen op een ander adres of je af willen
melden? Laat het ons weten. Een mailtje vanaf het adres waarop je de nieuwsbrief ontving (met eventueel een korte toelichting)
naar info@levendleren.nl volstaat. Ook via de site kun je je afmelden.
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