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               31.května bývá starý slovanský svátek Otvírání studánek
                                       Děti ze školky v Příbrami

    Dostáváte Zpravodaj pro Čechy a Slovensko, s informacemi, zprávami, a termíny 
kurzů v prvním čtvrtletí 2012. Zpravodaj je rozesílán  zájemcům v Nizozemsku,v 
Čechách a na Slovensku.

Srdečně děkujeme Mirce Haškovou za překlad!
  
             *                     *                       *



                                        Prosba o podporu

   
   Každý příspěvek je velmi vítán, v době kdy je stále těžší „navazovat    
   konečky k sobě“. Snažíme se s malými náklady vykonat mnoho v Čechách a 
   na Slovensku, ale musí se stále pokračovat se sháněním prostředků. 
   Můžete pomoci například poskytnutím výnosu z bazárku,nebo z prodeje 
   našich hezkých uměleckých pohledů. Práci v Čechách a na Slovensku 
   můžete přímo podpořit na 
                     Postbank Nederland : 
                     IBAN: NL 10 PSTB 0000 403272 
                     BIC   : PSTBNL21 
                     Od: Stichting Helias/ Tsjechië en Slowakije - De Bilt – Nederland 

   Na tento účet můžete také přispět na různé specielní aktivity,když u  
   Vašeho daru uvedete pro koho je určen. Například školky v Bratislavě, ve 
   Zvolenu, v Prievidzu nebo v Košicích, které musejí vycházet bez jakékoli 
   podpory. 

                                                                                                                                                    
   

                Váš příspěvek umožňuje naši práci

                                              
                                                                                 Předem srdečný dík

                                             Slovensko

                      Učitelka Renata Blaschke s budoucími prvňáky v Košicích



  Ministerstvo zahájilo útok na waldorfskou pedagogiku!

   Od roku 1991, když na Slovensku začala aktivita waldorfské pedagogiky, se 
projevuje silný odpor vlády a některých společenských skupin, zejména katolické 
církve, ačkoli na lokální úrovni byly některé dobré kontakty. Trvalo 10 let, než mohla 
začít první a stále jediná slovenská waldorfská škola v Bratislavě, jako experiment na 
devět let. Situace je v současné době následující:

Mateřské školky
Na Slovensku je pět školek. Nejstarší „Hvězdička“ v Bratislavě, založená před dvanácti 
lety. Po mnoha procedůrách stále není schválen učební plán waldorfských mateřských 
školek. Všech pět iniciativ proto pracuje jako takzvaný klub, bez jediného finančního 
příspěvku od státu.

Waldorfská škola v Bratislavě
Waldorfská škola v Bratislavě začala také v roce 2000. Před dvěma lety skončila 
devítiletá experimentální fáze. První devátá třída, která školu opustila se umístila v 
nejlepších 25% monitoringu škol na Slovensku. Inspekce, která školu tehdy na jaře 
navštívila, nenašla žádný nedostatek. Všichni žáci se dobře umístili v dalším stupni.   
   Ministerstvo tedy nemělo žádný důvod školu neuznat. Vymysleli ale úskok: zákon 
nepředepisuje žádný postup, jakým se má takový experiment posuzovat. 
Experimentální fáze se proto prodloužila o tři roky, aby se zákonodárství přizpůsobilo. 
Co bylo skutečným úmyslem, se projevilo nyní, odpovědí ministerstva na žádost o 
nástavbu v Bratislavě.

Nástavba v Bratislavě
Minulý rok v létě podala iniciativní skupina v Bratislavě žádost na ministerstvo, aby 
nástavba mohla začít pracovat. V listopadu (po uplynutí lhůty stanovené 
ministerstvem), přišla negativní odpověď. Skupina projekt přizpůsobila a podala novou 
žádost. V polovině března přišla tato odpověď:

„Záverečné zhrnutie

Predložený prepracovany Školský vzdelavací program nie je v súlade s princípmi a  
cielmi výchovy a vzdelávania podla Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelavanie  
(Skolský zákon) a o zmene a doplneni niektorých zákonov. Učebné osnovy niektorých  
predmetov nerešpektujú povinný vzdelávací obsah stanovený v prílohých Štátneho  
vzdelavacieho programu ISCED 3A pre jednotlivé vyučovacie predmety a preukazujú  
nedostatky v obsahnom aj formálnom spracovani.
   Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu ISCED 3A je potrebné vychádzat' zo 
zákona č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávanie v zneni neskorších predpisov, z  
Vyhlášky č. 209/2011 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školkách a z priloh  
štátného vzdelavacieho programu.

   S prihladnutím na uvedené skutočnosti neodporúčame predloženú pedagogickú 
dokumentáciu schválit' a zaradit' Waldorfské lýceum J.K. Schröera do siete škôl a 
školských zariadeni Slovenskej republiky. 
   Zároveň odporúčame najskôr uzavriet' prebiehajúce experimetálne overovanie pre  
stupeň ISCED 2A a tiež vykonat kvalitativny výskum súladu waldorfského 
pedagogického principu s principmi a ciel'mi výchovy a vzdelávania podl'a Zákona č.  
245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelavani (školský zákon) a o zmene a doplneni  



niektorých zákonov. Do času, kým nebudú známe výsledky takéhoto výskumu 
neodporúčáme MŠVVaŠ SR zaradit' akúkolvek školu založenú na waldorfskom 
pedagogickom principe do siete škol.“  

   Tedy frontální útok na existenci waldorfské pedagogoky na Slovensku!! Již dvanáct 
let jsou žádosti zamítány, často pochybným způsobem. K výsledkům waldorfské školy 
v Bratislavě nemohly být výhrady. Teď zkoušejí provést průzkum „cílů a principů“ 
waldorfské pedagogiky. Tím se bojové pole přesouvá na ideologickou úroveň, kde je 
možnost pokřiveného pohledu, před kterým je těžké se obhajovat.

   Xenia Činčurová, iniciátorka nástavby, byla samozřejmě velmi zasažena. Ale nemá v 
úmyslu tutu situaci akceptovat a bude se radit o možných akcích. Vidí v tom další 
důkaz retardační tendence slovenské společnosti, která se stále více znovuobrací k 
totalitním formám. Nejedná se podle ní jen o obhajobu waldorfské pedagogiky, ale o 
boj o svobodu a sebeurčení ve společnosti obecně. Nebo to bude nově zvolená Ficova 
vláda dělat lépe....?

   Zápas probíhá i v jiných zemích, také v Nizozemsku. Začíná to u výchovy dětí, 
spolupráce v kolegiu učitelů, v kultuře a v rodině. Doufejme, že ohrožování zvenčí 
probudí síly, které umožní nové perspektivy a uvědomění si co od nás vyžaduje dobré 
vzdělávání.

   Přejeme našim Slovenským přátelům mnoho sil v jejich únavném boji, zaslouží si 
naší podporu a uznání na jejich cestě proti proudu v zájmu dětí a svobodné 
společnosti.

Waldorfská škola Bratislava

Experimentální fáze
 V červnu 2010 zakončil první ročník žáků celý devítiletý cyklus ve svobodné škole v 
Bratislavě. Prvních devět let probíhala také fáze experimentu, který ministerstvo škole 
určilo. Vyhodnocení experimentu ministerstvo odkládá, protože mu zákon žádnou 
proceduru nepředepisuje. Škola nyní tedy funguje na další tři roky jako experiment.

   V probíhajcím školním roce bylo několik personálních změn. Petr Kubínec vyztřídal 
Petra Veselého jako manažera školy. V únoru odstoupil Jan Glenba z učitelské funkce, 
z osobních důvodů. Od září asi opustí školu několik zkušených učitelů. Marian Czere 
(osobní důvody) a Renata Blaschke (půjde učit do první třídy nové školy v Košicích) 
byli zakladateli školy v Bratislavě. Bude velkou výzvou nahradit jejich osobní vklad a 
přínos. 

    Z Nizozemska navštěvuje školu již léta Gunnar Gijbels. Zatím není určeno datum 
jeho další návštěvy. Školu navštívil také opět učitel angličtiny a malíř David Newbatt a 
vedl umělecký kurz. Školu budu návštěvit já konec květnu. 
Více informací na:http://waldorfskaskola.sk/

Projekt speciálního vzdělání
  Začátkem května 2010 pracovala Saskia Barkmeijer a Ria Buskop s kolegiem na 
novém projektu pro speciální vzdělávání. Navštěvovaly třídy, hovořily s dětmi a vedly 
otevřený seminář pro učitele ze Slovenska jako úvod do „remedial teaching“. Saskia a 
Ria navštívily školu opět v únoru 2012. Pak se bude rozhodovat, co bude dalším 
krokem.

http://waldorfskaskola.sk/


Projekt Nástavba

Nástavba by měla začít fungovat v září 2012 v Bratislavě. Plán, aby se v Bratislavě 
začalo s nástavbou, se dostává do proudu. Učební plán je předložen na na 
ministerstvu školství. Když bude schválen, bude se moci v září 2012 začít. Iniciátoři 
zvolili formu lyceum zřizovaného státem. Všechny školy musí podle nových zákonů 
splňovat určité normy, které se týkají hlavních předmětů a jejich obsahu. Způsob 
výuky a stavba lekcí ke státním zkouškám je ještě ponechána na školách. Iniciativní 
skupina pod vedením Xenie Činčurové našla několik učitelů, kteří se chtějí připravovat 
na tento úkol, doplnění kolektivu se hledá. Chtějí pracovat v budově základní školy, 
která by se musela rozšířit. Tímto způsobem by si mohli učitelé obou stupňů vzájemně 
pomáhat. Ale  jak je to již 20 let na Slovensku běžné, zasekává se to na ministerstvu 
školství.

   Jak již bylo popsáno výše, je tento projekt nyní ministerstvem zamítnut. Bylo by na 
čase, aby nezávislá inspekce ostře a detailně zkontrolovala a popsala práci 
ministerstva a vyvodila sankce, tak jako to úřad činí s občany. Bylo by pak zřejmé, 
jaké jsou ztráty času a peněz, které úřad způsobuje občanům, a kdo je nadbytečný 
moloch. Kdo zde nyní komu slouží?

Waldorfská škola v Košicích
Sdružení Krídla v Košicích usiluje už dlouho o založení waldorfské školy v druhém 
slovenském městě. Nyní se zdá, že se to konečně uskuteční v září 2012, ale je 
otázkou, co pro ně bude znamenat výrok ministerstva. Renata Blaschke se přestěhuje 
z Bratislavy do Košic, aby vedla první třídu. Právě ona byla také první učitelkou v 
Bratislavě a má tedy mnoho zkušeností. Nová škola v současných podmínkách na 
Slovensku nemůže získat právní subjektivitu. Začne proto fungovat jako odloučené 
pracoviště waldorfské školy v Bratislavě, která je stále jediná na Slovensku.
   28.února byl zápis nových žáků. Zatím je přihlášeno dvanáct dětí, připravuje se 
akce k probuzení zájmu více rodičů. Škola nyní našla vhodný prostor v budově 
Obchodní akademie. Přejeme nové škole mnoho úspěchů!!
Více informací: http://kosice.iwaldorf.sk/skola

Mateřské školky stále bez oficiálního uznání a bez podpory...
Už pět svobodných školek na Slovensku pracuje jako takzvaný "klub", neuznané úřady 
jako školka, takže bez dotací. Dosáhnout uznání učebního plánu waldorfských školek 
stálo léta úsilí, ale uznání samotných školek je závislé na místních úřadech, které se 
řídí podle vzoru Bratislavy a tam se to zaseklo. Mezitím se se zákon o vzdělávání opět 
změnil, což přináší školkám nové podmínky a perspektivy. 
   Školka ve Zvolenu učinila další pokus o získání oficiálního uznání v rámci nového 
zákona. Také tato žádost zamítnuta na nepochopitelném a nespravedlivém základě. 
Školka proti tomu protestovala, ministerstvo zatím nereagovalo.......  S výše 
uvedeným výrokem ministerstva se také tato procedůra stává ještě nejistější.

Hviezdička v Bratislavě
Po přestěhování školky Hviezdička do rodinného domku, ve kterém jsou nyní, se 
muselo přes léto provést mnoho stavebních úprav, hlavně v podkroví. Podařilo se to a 
od září školku navštěvuje 29 dětí, rozdělených do dvou skupin podle věku. Skupinu 
mladších dětí vede Bibiane, starší předškoláky vede Andrea.
    Dina Kerkstra z Leidenu Hvězdičku provází a v únoru přijela na další návštěvu. 
Cornelis Bougerd navšíví školku v květnu.
Informace na webu: http://hviezdicky.iwaldorf.sk/

http://hviezdicky.iwaldorf.sk/
http://kosice.iwaldorf.sk/skola


Jabloňka – Bratislava
Druhá svobodná školka v Bratislavě „Jabloňka“ začala fungovat v září 2010. Jako 
učitelky zde pracují Kamilka, Blanka a Martina. Blanka a Martina zakončí v létě 
studium pro waldorfské učitelky MŠ. Také Jablonka funguje v rodinném domku s 
hezkou zahradou. Po letních prázdninách několik dětí přibilo a nyní jich je ve třídě asi 
15.
  Dina Kerkstra v únoru navštívila také Jablonku. Dva dny pracovala ve školce a 
postarala se o školící den pro kolegia obou školek v Bratislavě, kde se zabývala 
tématem matematických schopností dětí. Cornelis Boogerd pojede na návštěvu v 
květnu. Jejich webové stránky: http://jablonka.iwaldorf.sk. 

Video Jablonka
V internetovém pedagogickém časopise Edu News se objevil článek o školce Jablonka. 
Můžete jej najít na webových stránkách Edu News a když kliknete na str. 10-11, 
objeví se videozáznam, který redakce udělala o Jablonce. 
Stránky najdete na: http://www.edunew.eu/cisla/cislo2/

Sedmokráska Zvolen.
Také ve  Zvolenu je nová mateřská školka, otevřená v září 2010 a našla také vlastní 
prostor v hezké vile, která je pro školku opravená. Poté co školku z různých důvodů 
opustily učitelky Nada a Patricia, to má tato iniciativa těžké. Třídu převzala Mariana 
Mozolová. Ta již před léty dokončila waldorfské vzdělání. Od ledna jí pomáhá Ninka 
Pišová. S malým počtem dětí se však stávají otázkou samozřejmě také finance. 
Školka pracuje na různých řešeních a nevzdává to.
Jejich stránky: http://sedmokraska.iwaldorf.sk/
 

                                        Školka Sedmokráska ve Zvolenu

Školka Lilie – Prievidza
Školka Lalia nabízí nyní přijetí dětí od dvou let a pracovní dobu prodloužila do 
17. hodiny. Ne dlouho před prázdninami dalo město Prievidza vědět, že 
waldorfská třída musí ze školky, kde si pronajímaly prostor 6 let. Přes léto se 
třída přestěhovala do provizorního prostoru v jiné školce. V současné době ji 
navštěvuje 16 dětí. Zatím se nenašlo žádné náhradní řešení prostoru, ale 

http://sedmokraska.iwaldorf.sk/
http://jablonka.iwaldorf.sk/


učitelky a rodiče dále věří, že se to podaří. 
Jejich webobé stránky: http://prievidza.iwaldorf.sk/

Školka Studnička v Košicích
Studnička pracuje již léta jako takzvaný "klub", bez podpory. Iniciativa bude nyní 
uznaná jako waldorfská školka skrz IASWECE (International Association for Waldorf 
Early Childhood Education). Studničku vede Brigitte Goldmann z Vídně. Zápis do nové 
třídy v Košicích navšívily čtyři děti a setkaly se s jejich budoucí učitelkou Renatou 
Blaschke.

Vzdělávání:
Probíhající tříleté vzdělávání pro učitele waldorfských škol a školek bylo v srpnu 
zakončeno. Pět studentů získalo diplom pro nižší stupeň a sedm pro mateřské školky. 
Ostatní studenti musí ještě dodělat závěrečnou práci nebo jiné úkoly, aby diplom 
mohli dostat. Kolegium se proto rozhodlo nabídnout ještě dvě setkání pro celou 
skupinu. Zbývajcí studenti mohou studium zakončit v srpnu 2012.
Vznikla pracovní skupina, která připravuje novou vzdělávací iniciativu.

                      Čechy

Vzdělávání učitelek mateřských školek     
Základni vzdělávací kurzy pro učitelky mateřských školek budou do léta ještě jednou a 
to :  11.-13. května v Praze.  Info: Růžena Janatova: ruzenajanatova@seznam.cz

Mezinárodní letní akademie
Mezinárodní letní akademie pro učitelky z mateřských školek bude v Semilech v roce 
2012 7.-14. července. Každoročně přijíždí okolo osmdesáti účastníků z Čech, 
Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí východní a západní Evropy.
Tématem tohoto roku je:

      Co potřebují malé děti v současné společnosti, orientované na znalosti a          
      výsledky? A co naopak napotřebují?

Informace o letní akademii Vám mohu poslat mailem, nebo se můžete podívat na 
webové stránky Asociace waldorfských škol v Česku: www.awms.cz
Přihlášky: semilysmw@seznam.cz nebo Dasa Skalska: dasa.skalska@seznam.cz 

Pedagogická dílna Hodnotící model
Tato skupina rozvíjí hodnotící model pro české waldorfské školky. Základní otázky byly 
vyřešeny a z toho vznikl zkušební model, který zkouší několik školek. Text již je 
připraven. Dále se pracuje na posledním dílu o vývoji kompetence dítěte. 
Info:  Lydia Drholcova : l.drholcova@gmail.com

 
    

mailto:semilysmw@seznam.cz
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Pracovní dílna učitelek mateřských školek

      Dílna funguje již 14 let a je určena pro  
    učitelky které ukončily základní vzdělávací  
    kurz. Při minulých setkáních se probíraly a 
    ověřovaly otázky ohledně nového 
    hodnotícího modelu pro děti předškolního 
    věku.   
       23.-25.3. bylo opět setkání ve školce v 
    Bosni. Hovořilo se hlavně o pomínkách 
    práce s malými dětmi. Když se podíváme na 
    celou linii: vzdělávání, asociace, mateřská 
    centra a doškolování- spatříme, že 
    organizaci a odpovědnost stále nese starší 
    generace, ale pomalu se stahuje zpátky. 
       Síly ubývají a lidé odcházejí do důchodu. 
    Mladá generace nedorůstá stejným 
    způsobem ke vnímání odpovědnosti za 
    úkoly pro zemi. Mimo to je tu velká nabídka 
    různých kurzů. Otazkou je, co to bude v 
    budoucnu znamenat pro tuto práci.   

  Učitelka Táňa Dlasková za školky v Bosni

    Pracovní skupina bude pokračovat s tématem:  Výchova a důvěra. Zaměří se také 
na rozhovory s dětmi a na jejich vnímání. Příští seminář bude v Rovensku v říjnu.

Školka v Příbrami: bude mít vlastní budovu?
Po sedmi letech napjatých poměrů v klasické základní škole je naděje, že nyní 
konečně bude mít waldorfská školka vlastní prostor. Ve volné budově pro školku 
budou k dispozici dvě třídy pro waldorfskou školku a dvě pro klasickou. Zahrada bude 
rozdělena a waldorfská školka bude administrativně patřit pod základní waldorfskou 
školu v Příbrami. 

Mateřská centra

Kruh mateřských center
Mateřská centra nabízejí prostor pro matky s malými dětmi do čtyř let kde se mohou 
setkávat. Od roku 1999 se zakládá v Čechách rostoucí počet těchto center.
Minulý rok byl přijat pracovní statut Kruhu mateřských center, která chtějí vycházet z 
waldorfské pedagogiky. Tento kruh je členem IASWECE (International Association for 
Steiner/Waldrorf Early Childhood Education). Jednotlivá centra však nemají přízvisko 
„waldorfská“, protože k tomu není dán žádný profil, žádné vzdělávání apod. 

Samostatné sdružení
Od podzimu 2011 pracovala menší skupina na návrhu formy sdružení, tak aby Kruh 
dostal vlastní právní subjektivitu a mohl mít nadační fondy. Návrh  na statut a vedení 
bylo ministerstvem posláno zpátky na základě drobných technických korekcí. Na konci 
března byla žádost znovu podána. Začátku května jsme dostali zprávu, že žádost byl 
schválen! Tak máme vlastní Občanské Sdruženi. Moc se pro to angažovala Jana 
Vyskočilová, tak blahopřejeme!



Semináře pro matky
Dvakrát ročně organizují Hana Hajnová , Eva Líbalová a Cornelis Boogerd semináře 
pro matky s malými dětmi z celé země ve svobodné školce v Praze VI.  4.-5. listopadu 
se Vally Cornelius, fysioterapeutka z Nizozemska, věnovala tématu : 
   -  Péče a rozvoj nižších smyslů malého dítěte . 
10. března pracovala Vally Cornelius dále na stejné téma s novou skupinou matek.
Další veřejný seminář bude 3. listopadu 2012 v Praze.
 Pro informace sledujte stránky: www.kmc.awms.cz

Literatura, překlady
Již několik let pracuje redakční skupina s Hanou Hajanovou, Hanou  Jankovskou a 
Cornelisem Boogerdem na překladech nizozemnsých knížek o malých dětech. V této 
sérii již vyšly: „Průvodce výchovou 0-1 rok“ a „1-4 roky“ od M. Hubera a P. Boma, 
„Domácnost“ od M. Wortelboer a „Ěterné tělo jako pedagogický nástroj ve výchově 
malého dítěte“ od C. Boogerda.

Interní školení vedoucích
Vedení mateřského centra je speciální úkol. Neexistuje k němu žádné vzdělávání a 
vyžaduje uplně jiné pojetí než například v mateřské školce, protože v mateřském 
centru je prvotní kontakt s rodičem. I po mnoha letech se stále dá hovořit o pionýrské 
práci.
    Pro vedoucí center se proto konají interní setkání, kde se probírají oganizační 
záležitosti a pracuje se na sebevzdělávání vedoucích. Minulé setkání kruhu bylo 7. 
ledna ve svobodné školce v Praze 6. Vedle prakticko-didaktické části probíhá 
informativní výměna zkušeností, schůze a tematické školení. Další setkání bude v 
sobotu 2. června v Praze.
Info: Hana Hajnová: studankahh@seznam.cz

Webové stránky
V červnu 2011 vznikly vlastní webové stránky pro mateřská centra a vychovatele 
malých dětí. Kromě mnoha informací zde najdete také různé texty a videa ke 
stahování. Můžete nás zde sledovat, také v nizozemštině. (viz vlaječky vlevo nahoře) 
Zde nás můžete dále sledovat: WWW.KMC.AWMS.CZ

Letní akademie v Pardubicích
15.-20. července bude v Pardubicích pořádán velký letní kurz, kterého se průbežně 
účastní 100 lidí. Kurz je určen pro učitele a zájemce o waldorfskou pedagogiku. Také 
se zde mohou učitelé waldorfských škol připravit, ve speciálním programu, na 
nadcházejcí školní rok. Téma letošního roku je:   Dítě, dospělý a vliv strachu
Informace a přihlášky:  letnikurzpardubice@seznam.cz

Vzdělávání učitelů
V současné době probíhají dva vzdělávací programy na částečný úvazek pro budoucí 
učitele svobodných škol. V Praze ho vede Tomáš Zuzák, druhý probíhá ve svobodné 
škole v Příbrami pod vedením Táborské akademie. Z Nizozemska s nimi spolupracuje 
Leo Klein. 

mailto:letnikurzpardubice@seznam.cz
http://WWW.KMC.AWMS.CZ/


                   Nizozemí 

Nadace Helias
Nadace Helias organizuje poslední léta setkávání stálých spolupracovníků. V listopadu 
byly středem zájmu iniciativy v Rusku. Příští setkání bude v listopadu ve Vysoké škole 
Helicon v Zeistu.

Spolupracovníci pro Slovensko
Lidé, kteří častěji spolupracují se školami a školkami na na Slovensku se opět setkají 
patrně v červnu.

Kantáta „Otvírání studánek“ v Nizozemsku!

Slavný český skladatel Bohuslav Martinů napsal kantátu pro ženský sbor a bariton, o 
starám slovanském svátku otvírání studánek. To se dříve slavilo na mnoha místech 
31. května. Při vzdělávání učitelek z mateřských školek v Semilech jsme se studenty v 
roce 1995 nastudovali tuto kantátu. Od té doby se tento svátek slaví některé 
mateřské školky a nižši třidy vlastním způsobem.  
    Cileke Angenent, zpěvačka z Nizozemska, tuto kantátu nyní studovala s jejím 
Jarním projektem. Texty jsem přeložil do nizozemštiny. 28. a 29. dubna byli dvě 
vystoupení. Posluchači byli nadšení. Něco takového se v Nizozemi neznájí. Tak 
přejeme všem kteři to budou slavit tento rok hezky oslavu! 

Iniciativa "Eterné tělo a výchova":                                             

Školící den vedoucích Heemhuyzu
17.září Cornelis Boogerd pracoval v Driebergenu s učitelkami z iniciativy Heemhuyzu 
na tématu: Zvyky a rituály ve výchově malého dítěte. Další setkání tohoto kruhu bylo 
28. ledna.

                                                        S přáním hezkých jaro,

                                                                                        Cornelis Boogerd

  


