
 

 

 

 

 

 

16 juli  Afscheidsritueel voor oudste kleuters tot 11.00 uur. Andere kleuters zijn vrij. 
16 juli  Laatste schooldag, kinderen om 11.00 uur vrij 
19 juli-27 aug Zomervakantie 
30 aug  Eerste schooldag klas 1 t/m 6 
31 aug  Eerste schooldag kleuterklassen 
13+15 sept Schoolfotograaf 
13 sept  Ouderavond kleuterklas Barbara / Monique 
14 sept  Ouderavond klas 4 
15 sept  Ouderavond kleuterklassen Enny  
20 sept Ouderavond klas 5/6 
28 sept Studiedag, kinderen vrij 
29 sept Michaelsfeest 
30 sept Ouderavond klas 3 
5 okt  Ouderavond klas 1 
6 okt  Ouderavond klas 5 
7 okt  Ouderavond klas 2 
12 okt  Ouderavond klas 6 
13-15 okt Hapskamp klas 5/6 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 
 
 
Einde van het schooljaar 
Morgen is het al weer de laatste schooldag. Ook dit jaar was het een bijzonder schooljaar.  
Op 16 december moest de school plotseling, net als vorig jaar, in lock-down.  Deze keer zagen 
we het niet aankomen en het was emotioneel om zo kort voor kerst de deuren te moeten 
sluiten. In allerijl werden het Paradijsspel en het Kerstspel, dit keer opgevoerd door kinderen, 
verplaatst naar het begin van de week. 
Op 8 februari mochten we onder strikte voorwaarden de school weer openen. Zo moesten we 
zorgdragen voor gespreide pauzes en verschillende begin- en eindtijden voor groepen 
leerlingen. Andere zaken dan les aan leerlingen, zoals werkoverleg, teammiddagen en 
ouderavonden mochten niet plaatsvinden op school. 
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De jaarfeesten konden ook nu niet gevierd worden zoals we gewend zijn. Bij het Pinksterfeest 
misten we de ouders om de kring kinderen heen. Sint Jan vierden we overdag op het plein. 
Gelukkig hebben de kinderen er net zoveel van genoten als anders. 
Klas 5 kon dit jaar wel op kamp naar Haps. De beide 6e klassen zijn vorige week op 
kamp geweest. Schoolvoetbal en de schoolsportdag vonden geen doorgang. 
Slechts één leerkracht en enkele kinderen uit verschillende klassen kregen corona. Zij waren in 
de 48 uur daaraan voorafgaande niet in aanraking geweest met andere collega’s of kinderen. 
Klassen thuis houden in quarantaine plaatsen was daardoor niet nodig. 
Het was niet gemakkelijk om de corona-maatregelen in acht te nemen. De rek was er op het 
laatst uit. Toch is het gelukt. Dank aan alle ouders die zich aan de afspraken hielden. 
Dank aan alle collega’s die met hun enorme inzet en enthousiasme er steeds waren voor de 
kinderen en voor elkaar.  
Op dit moment kunnen we nog niets zeggen over maatregelen na de vakantie.  
We hopen natuurlijk dat ouders weer gewoon op school mogen komen. Dat we onze normale 
begintijden kunnen aanhouden. Kortom dat datgene wat we zo gemist hebben dan 
weer mogelijk is. 
Een hele fijne zomertijd. 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
Corona maatregelen 
Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer. Het basisscenario 
is dat de richtlijnen die nu gelden van kracht blijven. Als de situatie sterk verbetert of juist 
verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald. Wij worden kort na de 
besluitvorming geïnformeerd over de geldende richtlijnen bij de start van het nieuwe 
schooljaar. 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
Lucie van Zeijts zwaait na 16 jaar weekbericht af  
We zijn op de Zonnewende gezegend met veel betrokken ouders die zich in de klassen en op 
school voor van alles en nog wat inzetten. De ene ouder doet meer dan de ander, maar als het 
gaat om inzet zijn er maar weinig zoals Lucie van Zeijts. Zij verzorgde maar liefst 16 jaar (!) elke 
week de redactie van het weekbericht. Eerst voor de Zwaan, daarna voor de Zonnewende.  
16 jaar: dat zijn alles bij elkaar zo’n 640 weekberichten. Het is al met al een flink boekwerk.  
Het betekende 640 keer teksten redigeren, passende foto’s zoeken, weekbericht opmaken,  
leerkrachten attenderen op het schrijven van een stukje enz. Nu Lucie’s dochter Linde (klas 6b) 
de school gaat verlaten, stopt ze met het weekbericht. We danken haar zeer hartelijk voor al 
die jaren van tomeloze inzet. Gelukkig hebben we inmiddels een opvolger gevonden in 
Margreet Pasman. Zo kunnen we ook komend schooljaar weer elke week een goed verzorgd 
weekbericht naar u als ouders versturen. 
Ceciel Wolfkamp, directeur  
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Graag stel ik me even voor. Ik ben Margreet Pasman, moeder van Niels uit (nu nog) klas 3 en ik 
woon (binnenkort) in Zutphen. Vanaf komend schooljaar neem ik het nieuwsbrief-stokje over 
van Lucie, die het maar liefst 16 jaar in handen had! Best een beetje spannend dus. Maar ook 
heel leuk, want taal en tekst zijn mij op het lijf geschreven. Zo kan ik dus mijn steentje bijdragen 
aan De Zonnewende op een manier die bij me past. Lucie, nogmaals bedankt voor je inzet en 
toewijding al die jaren! 
 

 

 
 
Klas 3 
Vorige week is klas 3 naar de glasblazer geweest. Wat een bijzondere ervaring! De klas werd in 
drie groepen verdeeld, en iedere groep nam ontwerpen van drinkglazen mee. De glasblazer, 
David Beliën, koos van ieder groepje één ontwerp uit dat hij na ging maken. De volgende dag, 
toen de glazen helemaal waren afgekoeld, heeft hij ze naar school gebracht. Een onvergetelijk 
uitstapje en een bijzonder aandenken! 
Vrijdag was er de omkeer- en pyjamadag voor de kinderen van klas 3. Normaal gesproken 
vieren we op de kortste dag pyjamadag, en de omkeerdag was vaak rondom mijn verjaardag, 
maar door de lock down was van beide dagen nog niks terecht gekomen. Op de valreep zijn 
toch nog beide dagen gevierd. Bijna alle kinderen hadden hun pyjama aan, en natuurlijk niet 
gewoon, maar binnenstebuiten en/of achterstevoren. We begonnen de dag met het eindlied, 
en eindigde ‘m met de ochtendspreuk. En vanwege de pyjamadag mocht een kussengevecht 
natuurlijk niet ontbreken! 
Juf Saskia 
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Klas 5  
Deze week heeft klas 5 een bijzonder actieve en gezellige laatste week gehad. Maandag stond 
een dag bij het Walhallab op het programma, waar prachtige dingen zijn gemaakt van hout, 
kleding en ijzer. Dinsdag hebben ze fanatiek meegedaan op de atletiekbaan, en kennis gemaakt 
met deze sport. 
Woensdag hebben ze een kleine Hapsreünie gehouden bij de Berkespeeltuin. Eerst werd er 
heerlijk gezwommen in de regen, zijn ze weer opgedroogd bij een lekker vuurtje waar heerlijke 
zelfgemaakte broodjes op werden gebakken. Natuurlijk moesten er wel eerst takken gesnoeid 
bewerkt worden. Er zijn mooie spekstenen bewerkt en er is met wolvilt gewerkt. Wat een 
heerlijke klas om mee op stap te zijn, ze zijn zo heerlijk enthousiast. De kinderen werden 
verwend met koek, slagroom en aardbeien, maar de slagroom moest natuurlijk wel zelf geklopt 
worden.  
Judith (klassenouder) 
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Zingen met Gioia na de zomervakantie 
Het duurt nog heel lang en er zit een hele zomervakantie tussen, maar het koor voor ouders 
van de vrijescholen GIOIA laat weten dat ze weer gaan zingen vanaf woensdagavond 1 
september. 
Dus heb je zin in zingen met een groep enthousiaste ouders onder de ervaren leiding van 
Marrion Dijkman, kom dan een keer meedoen om te kijken of het wat voor je is. 
We zingen meerstemmige liedjes in allerlei talen en moeilijkheidsgraden en we gaan met de 
seizoenen mee. Ook het niveau van de huidige zangers is divers. 
Meer informatie vind je op  Ouderkoor Vrijescholen Zutphen | Vrijeschool De Zonnewende 
 
 
 

https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/school-in-beeld/ouders-en-school/ouderkoor-vrijescholen-zutphen

