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'Wek altijd verw

bij Intratuin Almelo, Enschede en Lochem

24 mei

van 10.00 tot 17.00 uur
Intratuin Almelo Schuilenburgsingel 5, donderdag koopavond.
Intratuin Enschede Achterhofweg 22, do. en vr. koopavond.
Intratuin Lochem Goorseweg 27, vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

HUISARTSEN

AFWEZIG
IN HENGELO:

AANBIEDING VAN
19 T/M 25 MEI
AARDBEIENSNITT
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www.hengelosehuisartsenvereniging.nl
Overige huisartsen nemen waar.
Voor huisbezoek kunt u bellen.

3.95

Industriestraat 63,
Hengelo
074-250 92 33

Tel. 291 63 33

Liesbet Spinhoven van Oosten brengt kinderen aan de hand van een cd in aanraking met het werk
van Annie M.G. Schmidt in de hoop dat de kinderen zelf gaan dichten.
FOTO: CHRISTIAN VAN DER MEIJ
DOOR LINDA MEIJER

HENGELO – Poëzie is voor
veel kinderen een eng
woord. Toch is het Liesbet
Spinhoven van Oosten gelukt een bijzonder leuke cd te
maken met daarop drie poëzielessen rondom het thema
'Annie M.G. Schmidt'. De lessen zijn bedoeld om kinderen in aanraking te brengen
met dichtkunst. De cd is begin mei naar 130 basisscholen in Twente gestuurd.
Liesbet Spinhoven van Oosten
(34) - getrouwd met kunstenaar
Bill Spinhoven van Oosten - is
geboren en getogen in Hengelo.

Na de PABO vertrok ze richting
Arnhem om daar les te geven op
een basisschool, maar de standaard lesstof stond haar niet
echt aan. “Ik vond de lesstof niet
geschikt en ben voor mijn
schoolkinderen toen zelf lessen
gaan schrijven. Zowel de kinderen, collega's als de ouders waren erg enthousiast; ik werd zelfs
gevraagd in andere klassen les te
geven. De school gaf me de
ruimte om steeds meer lessen te
schrijven en voor ik het wist had
ik mijn eigen educatieve uitgeverij (DaVinci). Daar verdien ik
nu mijn geld mee.” De lesmethode van Spinhoven van Oosten is gebaseerd op de visie van
Maria Montessori, het zogeheten kosmisch onderwijs. “Ik

vind het belangrijk dat je wol
kunt voelen als je het over schapen hebt en dat je lavastenen
kunt vastpakken als het thema
vulkanen is. Mijn doel is het om
te proberen altijd verwondering
te wekken voor alles wat er om je
heen gebeurt. Kinderen moeten
zoeken naar de ziel van dingen.
Zelf gaan onderzoeken, zelf uitvinden.” Inmiddels is de lesstofgoeroe teruggekeerd naar Hengelo, waar ze via haar man betrokken raakte bij Het Lambooijhuis. “Samen met Moes
Wagenaar en Gertie van Nuenen heb ik deze cd ontwikkeld.
Puur om kinderen meer in aanraking te laten komen met poëzie. De daaraan gekoppelde
dichtwedstrijd DWARS is geba-

Joop van den Ende

Mamma Mia!
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Het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht
brengt het
Concert for Freedom op
donderdag 27 mei in het
Rabotheater Hengelo

Special guest:
Ellen ten Damme

5x

2 vrijkaarten
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