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Beste ouders en verzorgers,  

Het wordt weer lichter en het is merkbaar dat de natuur zich klaarmaakt voor het voorjaar. Vorige 
week hebben we tijdens Marialichtmis de lichtjesperiode afgesloten. Bij dit feest geven we het licht 
aan de aarde terug. Dan kan de natuur zich klaar maken voor het voorjaar.  

Bomen schudden bijvoorbeeld in deze periode al hun dode 
takken los en laten die vallen. Zo maken zij ruimte voor de 
nieuwe cyclus van groeien. Met carnaval vieren we dit proces.  
Ook intern bij onszelf is dit gaande. De nieuwe ideeën en 
voornemens die zijn ontstaan tijdens de kerstperiode hebben 
ruimte nodig om tot ontwikkeling te komen. Deze ruimte creëren 
we door dingen los of achter ons te laten waar we geen aandacht 
meer aan willen besteden. Het carnavalsfeest helpt ons dit 
proces te ondergaan. We schudden onze eigen “dode takken” 
door even helemaal los te gaan en daarna maken we ons in een 
stille terughoudende periode klaar voor de periode van groei en 
ontwikkeling in het voorjaar.  
 

Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school. Voor achtergronden van dit feest verwijs ik u naar 
de extra bijlage bij dit bericht. Dit schooljaar wordt er een heus prinsenpaar gekozen op de 
Zevenster. De dag zal gezamenlijk geopend worden op het schoolplein. Daarna zijn er activiteiten in 
de klas, spelletjes door de school heen en in de zaal kan er gedanst worden.  
De kinderen hoeven geen eten mee te nemen voor deze dag. Zij krijgen in de klas pannenkoeken en 
drinken.  
Om 13.00 uur sluiten we de dag af en mogen alle kinderen gaan genieten van de carnavalsvakantie.    
 
Afgelopen zondag was er in de zaal van de Zevenster een hele succesvolle familie zangkoormiddag. 
Floor-Anne (onze koorjuf) heeft deze samen met Matthijs Overmars (organisator van 
Vrijeschoolliederen.nl) georganiseerd. Er waren maar liefst 60 deelnemers en er was veel 
gezelligheid. Een mooie middag om op terug te kijken. Hopelijk krijgt dit een mooi vervolg in de 
toekomst.  
 
Geniet van het heerlijke weer deze week.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Francois van der Sanden 
Schoolleider de Zevenster in Uden 
 
 
Algemene ouderavond 9 februari 2023:  
Op donderdag 9 februari van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur is er de algemene ouderavond. Op deze 
avond willen we samen met ouders nadenken over het thema “Duurzaamheid en inclusiviteit”. Dit is 
een vervolg op de eerste ouderavond van het begin van het schooljaar.  
 
U bent allen van harte welkom om 19.30 uur in de zaal van de Zevenster. Om 19.15 uur staat de 
koffie klaar voor de inloop.  
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Agenda:  
Donderdag 9 februari 2023 Algemene ouderavond “Inclusiviteit en duurzaamheid”.  
Vrijdag 17 februari 2023 Carnavalsviering alle leerlingen om 13.00 uur uit.  
Zaterdag 18 tot en met  
zondag 26 februari 2023   Carnavalsvakantie. 
Maandag 27 februari 2023 Start school na de vakantie.  
Maandag 6 maart 2023  Studiemiddag; alle leerlingen om  

13.00 uur uit.  
Maandag 6 maart tot en  
met vrijdag 17 maart 2023 Voortgangsgesprekken. 
Woensdag 15 maart 2023 Studiedag; alle leerlingen vrij.  
 

 

Inspiratieavond Waldorf Uden: 

Er is weer een heel mooie inspiratieavond vanuit Waldorf Uden, waarbij een bekend iemand binnen 

de antroposofie zijn visie komt geven op een recent thema uit onze huidige tijd.   

 

 
 


