2 juli
6 juli
6 t/m 9 juli
9 juli
15 juli
16 juli
16 juli
19 juli-27 aug

Toneel klas 6B
Ouderavond nieuwe 1e klas, 20.00 uur
Kamp klassen 6A en 6B
Schoolreisje klas 2
Laatste schooldag voor kleuters (tot 12.45 uur)
Afscheidsritueel voor oudste kleuters tot 11.00 uur. Andere kleuters zijn vrij.
Laatste schooldag, kinderen om 11.0 uur vrij
Zomervakantie

Wijziging studiedagen komend schooljaar
Studiedagen:
Dinsdag 5 oktober 2021 - > is gewijzigd naar 28 september 2021
Dinsdag 2 november 2021
Woensdag 19 januari 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Woensdag 25 mei 2022 -> is gewijzigd naar 18 mei 2022
Kleuterklas juffie Enny
We hadden afgelopen vrijdag een heerlijk Sint Jansfeest. Dit jaar op een wel heel bijzonder
plekje: in de tuin bij Roos en Luna vlak onder de Warnsveldse molen.
De kinderen hadden er de hele week al er naar uitgekeken. Alle Sint Jansliedjes werden
dagelijks enthousiast gezongen en de kringspelletjes geoefend op het grote plein.
Op de donderdag voor het feest begonnen sommige kinderen zich een beetje zorgen te maken
of het allemaal wel goed zou komen. Moss zei tegen mij: “Juffie ik weet niet waar Roos en
Luna wonen, en mijn moeder weet dat denk ik ook niet”. En Puk die nog niet zo lang in de klas
zit en op vrijdag normaal gesproken zijn uitrustdagje heeft, was bang dat hij niet naar het feest
kon komen omdat hij ‘vrij’ zou zijn. Ik kon deze kinderen geruststellen door te zeggen dat juffie
het allemaal goed had afgesproken met de papa’s en mama’s en dat iedereen erbij zou zijn.

Toen de kinderen op het feest kwamen klonken de eerste vrolijke klanken al uit de viool van
Marieke (stagiaire). Even later kwam daar ook de gitaar nog bij van mijn man. Telkens speelden
zij een melodietje en de kinderen mochten proberen te raden welk liedje daarbij hoorde. De
kinderen kwamen niet eens aan raden toe… maar begonnen telkens direct enthousiast mee te
zingen. Daarna mochten de kinderen in kleine groepjes, onder begeleiding van een ouder, alle
spelletjes gaan doen die waren klaargezet. Ik liep rond om bij alle groepjes eventjes te gaan
kijken. Eigenlijk smolt ik telkens van de schattige situaties, die lieve snoetjes, aandachtige
oogjes en tevreden glimlachjes. Elk kind zag er blij en enthousiast uit.

Er werden kinderen rondgereden in een kruiwagen, waarbij ze met hun mond mochten
proberen om een stukje ontbijtkoek te bemachtigen, op een andere plekje werden kinderen in
een grote lap heen en weer gezwaaid (Jonassen), om een hoekje werd een hele stapel blikken
omgegooid met een bal, en even verderop mochten kinderen een spijker in een boomstam
slaan, met uitzicht op de molen sprongen kinderen op de trampoline en een succesnummer
was ook dit jaar het lopen over een parcourtje met een aardbei op een lepel, die aardbei mocht
daarna natuurlijk opgesnoept worden. En dan was er nog een klompje aan een touwtje. De
kinderen mochten om de beurt het touwtje om een stokje draaien waardoor het klompje
steeds dichterbij kwam… en in het klompje zat iets lekkers…
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Om 11 uur zaten de kinderen weer even in de
kring op een kabouterkussentje om hun buikjes
te vullen met pannenkoeken en een glaasje sap.
Daarna gingen we in een lange sliert door een
smal geheimzinnig paadje tussen de bosjes door
en kwamen we naast de molen op een grasveld
terecht. Daar deden we kringspelletjes en
natuurlijk de Rivier de Rhône. Maar toch een echt
hoogtepunt van het feest blijft wel het springen
over het vuurtje.

Juffie Enny
Welkom
We verwelkomen een vierde klasser: Milan Jansen.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende
Theaterspeelklas Zjuust: boos spelen, bang, bedroefd en blij……
we doen het allemaal in de nieuwe Theaterspeelklas van Jeugdtheater Zjuust. Voor kinderen
van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas wanneer je dat schooljaar 10 wordt). We gaan leren
improviseren, concentreren, onze fantasie de vrije loop geven, bewegen, samenspelen, maar
vooral spelplezier hebben met elkaar! De 24 lessen worden gegeven op donderdagmiddag van
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15.15 tot 16.45 uur. Zij worden afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is op
donderdag 9 september voor proef en gratis.
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond (06-121 63 630) of will-bee@hotmail.com
www.zjuust.nl
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