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We zijn geland! 

Sinds maandag 10 oktober zijn klas 6,7,8 en 9 begonnen in onze 

eerste schottenkeet. De 10e klas was nog op stage, maar zal na 

de herfstvakantie ook zijn intrek nemen. 

Het weekend ervoor is met man en macht gewerkt aan het 

isoleren van het plafond en 

het ophangen van de 

schoolborden. 

 

 

 

 

Het was wel even wennen: geen stromend water, geen 

elektriciteit. 

Elke dag sjouwden we met jerrycans en flessen zodat er 

afwaswater, handenwaswater, wcdoorspoelwater en 

drinkwater was. 

 

 

In de vroege ochtend 

moesten we met een zaklampje bijschijnen om op het bord te 

schrijven. Soms konden de kinderen het eerste half uur niet 

lezen wat er op het bord stond. 

Gelukkig was het vaak helder weer. 

De ergste kou verdreven we met gaskacheltjes. Na een half 

uur waren de lokalen genoeg opgewarmd voor de rest van de 

dag. De buitentemperatuur hielp goed mee. 

Het was een hele ervaring! 

 

De eerste dagen was het natuurlijk ook zoeken naar: hoe 

bewegen we ons met elkaar en wat heeft het terrein te 

bieden. 

We begonnen de dag met alle klassen samen, we zeiden de 

ochtendspreuk, kinderen lieten hun getuigschriftspreuk 

horen en we zongen samen. 

Daarna had iedere klas zijn eigen periode-onderwijs. 

In de pauzes werd er druk gespeeld op de aardenwal aan de achterkant van het terrein. 

Er hangt een slingertouw. En nadat de boer de mais van het veld had gehaald ontstonden er hele 

nieuwe mogelijkheden met de achtergebleven maiskolven…. 

 

In de 2e week zagen we nieuwe sociale constellaties ontstaan. Klas 6 en 7 zijn het schooljaar op 

verschillende locaties begonnen. Klas 8,9,en 10 wel samen maar ze zijn 3x verhuisd. 

Het is erg fijn om nu weer met elkaar te zijn. 

Niet alleen voor de leerlingen, ook voor de leerkrachten. 

 



 

 

We bouwen samen aan de school, waar mogelijk helpen de 

leerlingen mee. Zo heeft klas 9 bijvoorbeeld een techniek 

project over elektriciteit op dit moment en ervaren ze direct 

de toepassing ervan. Regelmatig zijn er sjouwklussen. Ook bij 

het isoleren van de wanden is er stevig aangepakt.  

 

De laatste nieuwsbrief was van september, wat is er vanaf 

toen gerealiseerd: 

Alle wanden zijn geïsoleerd met “groene” isolatie en daarna 

afgetimmerd met underlayment. 

Op het plafond ligt isolatiemateriaal van 100% schapenwol. 

Danielle kroop met hulp onder het lage dak en over de 

plafondplaten om de wol overal netjes neer te leggen. 

Het dak is helemaal dicht. 

 

In elke klas hangen hoog/laagschoolborden (gratis gescoord 

op marktplaats). 

De klassen zijn voorzien van meubilair(gratis opgehaald uit 

een school in Ede). 

De luchtverversings- en warmte-units zijn geplaatst. 

De elektra is aangelegd, evenals de riolering. 

Nadine heeft nog 2 opslagcontainers en een keet op de kop 

getikt (voor de opslag van bouwmateriaal en om een plek te 

hebben om te schaften en te bellen, ivm de bouw van de 2e 

schottenkeet). 

De wc ’s worden door 

de 8e klas van mozaïek 

voorzien.  

Wat moet er nog gebeuren: 

We hopen deze week aangesloten te worden op de 

waterleiding en op de elektra. 

Er moet een overkapping komen aan de voorkant van het 

gebouw. 

Alle raamkozijnen moeten worden afgewerkt. 

De nieuwe buitendeuren moeten worden ingehangen en 

gesteld. 

Er zijn nog veel meer kasten nodig in de lokalen, die moeten 

in elkaar worden gezet en ingericht. 

En……het tweede gebouw is in aantocht. Een 

nieuwbouwpakket, drie keer zo groot als wat er nu staat. 

 

Zoals iedereen wellicht begrijpt vraagt deze ontwikkeling een fikse investering. Daarom zijn we 

een crowdfundingsactie gestart. De Stichting Sleipnir heeft een rekeningnummer beschikbaar 

gesteld en omdat zij de ANBIstatus hebben zijn schenkingen aftrekbaar voor de belasting. 

 



 

Naast schenkingen zijn we ook heel blij met renteloze leningen. 
Nadine, onze projectcoördinator kan hier alles over vertellen. 

In de afgelopen weken is er een stroom opgang 

gekomen. Op 20 oktober stond de teller op 

105.000euro, waarvan ruim de helft bestaat uit 

leningen. 

Om het hele plan te realiseren is er echter 

350.000 euro nodig. 

Wat zou het geweldig zijn als het lukt om de 

105.000 aan te vullen. 

Denk niet dat het niet doorgaat zonder uw 

hulp, maar dan moeten we rentedragende 

leningen afsluiten, dat is voor de exploitatie van 

de Werfklas eigenlijk heel jammer. 

De leerkrachten werken allemaal met veel passie en enthousiasme en krijgen daar een 

bescheiden inkomen voor (1.800euro bruto gemiddeld per maand). We delen de zogenaamde 

winst uit onderneming naar behoefte. De Werfklas is een commanditaire vennootschap, elke 

leerkracht is medevennoot.  

Zo proberen we een stukje van de sociale driegeleding zoals Rudolf Steiner die geïnitieerd heeft 

te realiseren. Dit alles in samenwerking met de eerder genoemde Stichting Sleipnir, waar wij 

onderdeel van zijn. Voor meer informatie:  www.sleipnir.nl  
  

Schenkingen kunnen, fiscaal aftrekbaar, worden gestort op 

NL 82 RABO 0156707802  ten name van Stichting Sleipnir  

ovv schenking Culemborg. 

Voor leningen: neem graag contact op met Nadine Vink Boers 

info@hetwerfgoed.nl   06-432817348 

 

Mocht u een schenking doen dan vinden wij het heel fijn als we weten waar we een bedankje 

naar toe kunnen sturen. Op de bankafschriften is geen adres te zien en we kennen niet iedereen 

die ons geld schenkt. 

 

We zijn heel blij met alle donaties! 
 

Nog twee zaken: 

Mocht u, als lezer meer willen weten over wat we 

inhoudelijk proberen vorm te geven op de Werfklas: er zijn 

een aantal informatie-avonden gepland. Daarin vertellen we 

over onze visie op het onderwijs. Op de website staan de 

data vermeld. Graag even aanmelden. 

Deze avonden zijn bedoeld voor belangstellenden. 

Op de open dag 11 februari kunt u sfeer proeven, dan zijn er 

ook activiteiten voor en door leerlingen. 

 

 

 

http://www.sleipnir.nl/
mailto:info@hetwerfgoed.nl


 

In april vindt in Dornach de Leraren Wereld Bijeenkomst 

plaats.  Een week lang is er dan een programma met 

lezingen, workshops, opvoeringen voor vrijeschoolleraren 

van over de hele wereld. 

De laatste keer vond dat 6 jaar geleden plaats. We waren 

daar met meer dan 800 leraren. Het was een geweldig 

inspirerende bijeenkomst met prachtige        

    ontmoetingen.  

    Het thema deze keer is:  
«Affirming – Nurturing – Trusting, an Education for Today and Tomorrow» 

We willen daar graag met zoveel mogelijke collegae naar 

toe. 

Voor een aantal van ons zijn de kosten voor het ticket, de 

overnachtingen en de reis een onoverkomelijk probleem. 

We proberen ondersteuning daarvoor aan te vragen bij de 

Ionastichting. Maar wellicht is er onder u ook wel iemand 

die zegt: de bouw, dat zoeken ze zelf maar uit, maar  

ondersteuning voor een internationale conferentie wil ik 

wel geven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstgroet, namens iedereen van de Werfklas,  

Annemarijke 


