
Maak kennis met 
Vrije School
De Zonnewende

Zoekt u een basisschool voor uw kind?  
U bent van harte welkom op Vrije School 
De Zonnewende in Zutphen

Gewoon is... 
 
• een leerlingvolgsysteem
• gedegen taal- en rekenonderwijs
• goede scores op de eindtoetsen
• een continurooster 

 
Bijzonder is...
• kleuters leren spelenderwijs
•  de leerstof is ontwikkelingsstof om te 

worden wie je bent
•  kunstzinnig- en bewegingsonderwijs
•  ondersteuning van het leren met hoofd, 

hart en handen
• prachtige vertelstof 
•  viering van verbindende jaarfeesten
•  natuurbeleving door buitenwerkdagen, 

schooltuinen en de boerderijschool
• gebruik van natuurlijke materialen 
• kleuters mogen spelen

 

 www.vrijeschooldezonnewende.nl

worden wie je bent
data kennis-

makingsmiddagen en 
inloopochtenden:

zie achterkant



Om u voor te lichten over ons onderwijs, 
organiseren wij inloopochtenden en 
kennismakingsmiddagen.
 
Inloopochtend 
Voor ouders die hun kind willen aanmelden 
voor klas 1 t/m 6

Tijdens de inloopochtend zijn ouders welkom 
die hun kind van school willen laten wisselen en 
daarbij de Vrije school overwegen. U wordt op de 
kennismakingsmiddag ontvangen bij de ingang van de 
school, door Angela Machiel, de aanname coördinator 
van klas 1 t/m 6. Zij zal u informeren over het vrije 
school onderwijs en tevens wordt u rondgeleid door 
de school, waarbij u een kijkje kunt nemen in de 
verschillende klassen terwijl de kinderen les krijgen. 
De inloopochtend start om 9.00 uur en duurt tot 10.00 
uur.
 
Kennismakingsmiddag 
Voor ouders die hun kind willen aanmelden 
voor de kleuterklas

Tijdens de kennismakingsmiddag wordt u in de 
kleuterklas ontvangen door Enny Post, de aanname 
coördinator van de kleutergroepen. Zij zal u informeren 
over het vrije school onderwijs in het algemeen en 
over de kleuterklassen in het bijzonder. Tijdens de 
kennismakingsmiddag is uw peuter of kleuter ook van 
harte welkom om te komen spelen met het speelgoed 
in de kleuterklas.
De kennismakingsmiddag start om 14.00 uur en duurt 
tot 15.00 uur.

Zowel tijdens de inloopochtend als tijdens de 
kennismakingsmiddag is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen.

We vinden het van belang om u goed te informeren 
over het onderwijs en de visie van onze school.
Om die reden is het alleen mogelijk om uw  kind 
aan te melden, nadat u een inloopochtend of 
kennismakingsmiddag hebt bezocht.

Vrijeschool De Zonnewende
Tijdelijke huisvesting: 
Henri Dunantweg 4
7201 EV Zutphen
tel. 0575 - 516 380  

Dependance klas 5 en 6
Valckstraat 32
7203 GC Zutphen
tel. 0575 - 516 380

www.vrijeschooldezonnewende.nl

Inloopochtend
9.00-10.00 uur

Kennismakingsmiddag
14.00-15.00 uur
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

De inloopochtend / kennismakingsmiddag 
schooljaar 2016-2017

Op de volgende 
maandagen
10 oktober 2016
14 november 2016
12 december 2016
16 januari 2017
13 februari 2017
13 maart 2017
10 april 2017
15 mei 2017
12 juni 2017
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