
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrij 8 april  Toneeluitvoering klas 5/Palmpasen 
Za 9 april  Tuinochtend (9.00 – 12.30 uur) 
Do 14 april  Ouderavond klas 5/Paasviering 
Vrij 15 april  Goede Vrijdag, kinderen vrij 
Ma 18 apr   Paasmaandag, kinderen vrij 
Do 21 april   Ouderavond kleuterouders 
Ma 25 april  Start meivakantie ( 2 weken vrij) 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
Welkom 
We verwelkomen nieuwe leerlingen: Milou Bregman, Bloeme Wennekes en Pepijn Witteveen. 
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 
 
Team Zonnewende  
 
Tuinochtend 
Zaterdagmorgen 9 April organiseren we weer een buitenklusdag. Om 9.00 uur starten we met 
koffie en daarna gaan we aan de slag. Rond 12.30 zijn we klaar. Graag zonder kinderen zodat 
we de aandacht op het schoolplein kunnen richten. Vele handen kunnen veel werk verzetten 
en samen is het ook heel gezellig. Aanmelden kan via Wicher onze conciërge: 
concierge@vrijeschoolzutphen.nl   
Nicolaas Bessels (vader van Kei klas 1 en Hillebrand klas 3) en Wicher Struik, conciërge 
 
Doorgeven af- en ziekmeldingen  

Op de vrijdagen ben ik (Anja) niet aanwezig. Afmeldingen per e-mail worden dan niet gelezen. 

Wilt u uw kind afmelden, geef dat dan altijd telefonisch door. U kunt ook de voicemail 

inspreken; deze wordt elke ochtend afgeluisterd. In dat geval graag duidelijk naam van uw 

kind, zijn/haar klas en de reden van afmelding inspreken. Alvast bedankt! 

Anja Mostert, administratie 
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Cursus voor ouders: euritmie op school  

Misschien bent u na het lezen van de stukjes over euritmie op school nieuwsgierig geworden 
naar wat de kinderen doen in een euritmieles. U kunt dat nu zelf ervaren op zeven 
opeenvolgende dinsdagavonden! Susannah van Asch (kleutereuritmie) en ondergetekende 
(euritmie klas 1 t/m 6) bieden van 10 mei t/m 21 juni een cursus aan voor ouders, waarbij elke 
avond een andere klas aan bod komt.  
 
We hopen dat velen van u zich aanmelden. Susannah en ik zijn er namelijk van overtuigd dat we 
u kunnen laten ervaren dat euritmie veel meer is dan 'antroposofische folklore', omdat het een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de algehele ontwikkeling van uw kind. 
 
De cursus vindt plaats in de Zonnewende, Valckstraat 30, van 20.00 u tot 21.15 u (inloop vanaf 
19.45 u). Dinsdagavond 10 mei staat in het teken van de kleutereuritmie, de avonden daarna 
komt steeds de daarop volgende klas aan bod.  
 
De bedoeling is dat u zich van tevoren aanmeldt voor de hele cursus, of voor één of meer 
avonden. We willen namelijk voorkomen dat we mensen naar huis moeten sturen omdat er 
geen plaats meer is, maar ook dat we op de avond zelf ontdekken dat er (bijna) geen 
belangstelling is. De kosten zijn €10,- per losse avond, de hele cursus kost €50,-. Aanmelden kan 
via e-mail bij Susannah van Asch: susannahvanasch@gmail.com. Deelname gaat op volgorde 
van binnenkomst van aanmelding, betaling voor de cursus op 10 mei (in de zaal) of op de avond 
waaraan u deelneemt. Vergeet niet om euritmieschoentjes of schoenen met een dunne zool 
(bijvoorbeeld gymschoenen) mee te nemen.  
 
We bieden deze cursus aan voor de ouders van beide onderbouwen in Zutphen. Daarom willen 
we hem volgend schooljaar (bij voldoende belangstelling) nog eens geven aan de Henri 
Dunantstraat (Berkelonderbouw). 
 
Tot slot: binnenkort kunt u van Susannah van Asch een tekst over de kleutereuritmie tegemoet 
zien! 
 
Hartelijke groet, Johannes Treuren 

 
 
 

Bijlagen:  

 Poppenspel Het Huisje  

 Paastuintje 2022 
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