
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo 15  juni  Toneeluitvoering klas 5/6 (voor leerlingen) 
Do 16  juni  Toneeluitvoering klas 5/6 (voor ouders) 
Ma 20  juni  Ouderavond kleuterklassen Barbara en Monique 
Ma 20  juni  Schoolreisje klas 3 
Wo 22  juni  Toneeluitvoering klas 6 (voor leerlingen) 
Wo 22  juni  Ouderavond kleuterklas Enny en Myrthe 
Do 23  juni  Toneeluitvoering klas 6 (voor ouders) 
Vrij 24  juni  Sint Jansfeest, kinderen ’s middags vrij 
Di 28  juni  MR-vergadering (19.30 uur) 
Do 30 juni  Ouderavond nieuwe eerste klas 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
Heerlijk zonnige lentemarkt  
De prachtige, zonnige, vrolijke en drukbezochte lentemarkt ligt alweer een paar weken achter ons, en 
inmiddels is duidelijk dat we op die dag met z’n allen echt heel veel geld hebben ingezameld. Te weten: 
€2600. Een prachtig resultaat, en in vergelijking met eerdere jaren een ongekend hoog bedrag! Het geld is 
bestemd voor de Hulpkring Oekraïne. Dit is een initiatief van de Vereniging voor Vrijescholen. De 
hulpkring ondersteunt onder meer gevluchte vrijeschoolfamilies. We willen op deze plek nogmaals alle 
ouders en collega’s bedanken die zich voor de organisatie van de lentemarkt heeft ingezet. Zonder hen 
was het allemaal niet gelukt.  
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
Sint Jan die komt d’r an (op 24 juni) 
Het pinksterweekend zindert nog wat na, maar wij richten onze ogen al op Sint Jan. Op vrijdag 24 juni zijn 
we gelukkig weer welkom in Almen, op boerderij de Hulshof van Freddy en Marieke. In de bijlage vind u 
achtergrondinformatie over het feest en de gebruiken. Om in de stemming te komen komt meester Ed 
rondom de kleine pauzes met ons de dansen oefenen. Wij hebben er nu al zin in. De klassenouders 
benaderen u binnenkort voor hulp bij de tafels, de spelletjes en het opruimen.  
 
Timo Salman, leerkracht klas 5 / kleuterklas en Joan Plooijer, leerkracht klas 6 
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Wijziging vakantierooster 2022-2023 
Afgelopen week vermeldden we het vakantierooster. In het rijtje ‘vrije dagen’ ontbraken twee data: Op 11 
november zijn alle klassen om 12.45 uur vrij, omdat ’s avonds het feest van Sint Maarten gevierd wordt. 
Op 23 juni zijn alle klassen vrij om 12.45 uur omdat ’s avonds het Sint Jansfeest gevierd wordt. De 
studiedag van 10 mei is verschoven naar vrijdag 9 juni. Hieronder het volledige vakantierooster 2022-2023: 

 
Vakantiedagen 

Herfstvakantie   24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie   26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag   7 april 2023 

Paasmaandag   10 april 2023 

Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart   18 en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag  29 mei 2023 

Zomervakantie   8 juli t/m 20 augustus 2023 

Vrije dagen 

11 november Sint Maarten (’s middags vrij) 

5 december Sint  (‘s middags vrij) 

23 december (‘s middags vrij) 

23 juni St Jan (’s middags vrij) 

7 juli 2023 (vanaf 11.00 uur vrij) 

Studiedagen 

Dinsdag 11 oktober 2022 

Maandag 21 november 2022 

Woensdag 27 januari 2023 

Vrijdag 17 maart 2023 

Vrijdag 9 juni 2023 

 
 
Circus op De Zonnewende! 
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: onze directeur Ceciel en juf Joan gaan met pensioen en  nemen 
eind van dit schooljaar afscheid van De Zonnewende. Zij willen daarom heel graag de kinderen een 
circusdag aanbieden. Op 5 juli, de laatste dinsdag van het schooljaar, is het zover! Dan geeft jongleur 
Jeroen van der Lee met enkele collega’s op school allerlei workshops aan de kinderen: jongleren, chinese 
bordjes, diabolo, acrobatiek, ballopen, koorddansen, eenwieleren… Aan het eind van de dag is er een 
echte circusvoorstelling, voor en door de kinderen. Meer over jongleur Jeroen: dutchjuggler.com 
Voor dit feest hebben we 21 ouders nodig om te helpen bij de workshops! De avond ervoor, op 4 juli van 
19.00u tot 20.30u, komen Jeroen en collega’s deze ouders instrueren. We hopen op meer dan voldoende 
hulptroepen. Voelt u zich geroepen? Geef u dan op bij de klassenouders. 
 
Saskia Kiekebelt, leerkracht klas 1 

https://www.dutchjuggler.com/scholen/
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Kleuterontwikkeling: mooi om te zien 
We gaan de laatste periode van dit schooljaar in. De weken lijken om te ‘vliegen’! Een van de voordelen 
van dat ik dit schooljaar in vier verschillende klassen lesgeef, is dat ik heel goed de verschillende 
ontwikkelingsfasen die de kinderen doormaken kan zien. In de kleuterklassen denk je als je op dit 
moment naar sommige kinderen kijkt: “Dat kind is echt toe aan de eerste klas”. Ook wel ‘schoolrijp’ 
genoemd. Ze kunnen een gegeven opdracht goed uitvoeren en hun aandacht goed daarbij houden en de 
fijne motoriek is goed ontwikkeld. Als ouder merk je dat vast ook wel aan je kind. Je gunt ze van harte de 
volgende stap in hun school-/ leerontwikkeling. Voor die kinderen gaat er dan een geheel nieuwe wereld 
open. De meeste van die kinderen kijken er enorm naar uit om te leren lezen, schrijven en rekenen. 
Andere kinderen zijn nog erg ‘speels’. Die gun je juist nog een extra kleuterjaar. Wat mij vandaag weer 
opviel dat zowel de jongste als de oudste kleuters zich vol overgave in het vrije spel begeven en dat ze 
allemaal helemaal opgaan in het verhaal als dat verteld wordt. Het vertellen van verhalen gaat in alle 
klassen door; een uitdaging voor de leerkracht is om het om in de eerste klas het vrije spel genoeg aan 
bod te laten blijven komen. 
 
Timo Salman, kleutermeester 
 

 
Oproep: geef eten en drinken door via de buurtkoelkast  
De afgelopen maanden zijn er in Zutphen en Warnsveld drie buurtkoelkasten geplaatst.   
In de buurtkoelkast kun je eten en drinken zetten dat je over hebt, zodat anderen het er 
weer uit kunnen halen. Ook heel handig als je een weekendje weg of op vakantie gaat!  
De buurtkoelkasten zijn voor iedereen toegankelijk en het gebruik is gratis. Er staat 

momenteel een buurtkoelkast in De Hoven (Weg naar Voorst), bij 't Warnshuus (winkelcentrum in 
Warnsveld) en bij het Lighthouse (in het Waterkwartier).  
 
Niek Huijsmans, ouder van twee kinderen op de Zonnewende, is namens de 
Stadsonderneming Zutphen initiatiefnemer van deze buurtkoelkasten. Hij roept 
jullie op om overtollig eten en drinken in de buurtkoelkasten te plaatsen en er 
eventueel wat uit te halen dat je zelf kunt gebruiken. Zo gaan we samen 
voedselverspilling tegen en helpen we armoede te bestrijden.  
 
 
Ook zin in toneelles bij Zjuust? 
Er zijn nog enkele plekjes vrij in de nieuwe Theaterspeelklas van Jeugdtheater Zjuust. Deze start op 
donderdag 8 september voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas). We gaan leren 
improviseren, concentreren, onze fantasie de vrije loop geven, bewegen, samenspelen, maar vooral 
spelplezier hebben met elkaar! De 24 lessen zijn op donderdagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur in de 
Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen. De Theaterspeelklas wordt afgesloten met een open les voor 
ouders. De eerste les is voor proef en gratis. Aanmelden (ook voor de proefles) kan bij Wil Biemond  
06-121 63 630 of will-bee@hotmail.com.  
 

http://www.zjuust.nl/
mailto:will-bee@hotmail.com

