
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 informatie-

middagen 
zie achterkant



Om u voor te lichten over ons onderwijs, 
organiseren wij informatiemiddagen.
 

Informatiemiddag 
Voor ouders die hun kind willen aanmelden  
voor de kleuterklas

Tijdens de informatiemiddag 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. Ook zal  er een 
rondleiding zijn door langs een aantal klassen, zodat 
u een beeld krijgt van de situatie en de sfeer onder 
schooltijd.
Omdat er veel informatie wordt gegeven is het aan 
te bevelen, om de middag te bezoeken zonder uw 
kind(eren). Mocht u geen oppas kunnen regelen, dan 
is uw kind natuurlijk van harte welkom. De middag 
start om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 
Tijdens de informatiemiddag is er ook 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 informatiemiddag 
hebt bezocht. 

Vrije School De Zonnewende
Valckstraat 30
7203 GC Zutphen
tel: 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Informatiemiddagen
schooljaar 2019-2020

14.00-15.00 uur

Op de volgende  
maandagen
30 september
4 november
2 december
27 januari
2 maart
 6 april
18 mei
29 juni

 www.vrijeschooldezonnewende.nl

Met data informatie-

middagen 

Maak kennis met 
Vrije School
De Zonnewende

worden wie je bent


