
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 17 mei  GMR (20.00 uur) 
Za 21 mei  Lentemarkt 
Ma 23 mei  Klassenouderoverleg (8.30 uur) 
Di 24 mei  MR-vergadering (19.30 uur) 
Wo 25 mei  Toneeluitvoering klas 3 (9 uur voor andere klassen om 16 uur voor ouders) 
Do 26 + Vrij 27 mei Hemelvaart, kinderen vrij 
Wo 1 – Vrij 3 juni Hapskamp klas 5 
Vrij 3 juni  Pinksterviering 
Ma 6 juni  Pinkstermaandag, kinderen vrij 
  
 
Jules Deelder in het Goetheanum: een persoonlijke terugblik op het bezoek aan Dornach 
Om eerlijk te zijn: van tevoren zag ik ook wel wat op tegen ons bezoek aan het Goetheanum in 
Dornach. Niet naar reizen met de collega’s, want dat leek me juist heel mooi. De kans om met 
het hele team van de Zonnewende vier dagen weg te zijn is uniek. Zo’n kans komt natuurlijk 
eigenlijk nooit voorbij. Behalve nu dan. Nee, naar samen weg zijn en elkaar op een andere 
manier leren kennen, daar zag ik juist naar uit. Waar ik stiekem een beetje tegenop zag was de 
zwaarte van de antroposofie. Hoe zeg je dat? Het idee dat alles wat je doet of laat een diepe 
betekenis heeft. Die zwaarte wordt voor mij altijd – terecht of onterecht - gesymboliseerd door 
het dikke beton waaruit het Goetheanum is opgetrokken. Dat beeld van een loodzwaar 
gebouw heb ik op afstand opgebouwd. Als jong kind ben ik weliswaar wel eens in Dornach 
geweest, maar dat is alweer ruim veertig jaar geleden en ik kan me er niet veel meer van 
herinneren. Dus dat het gebouw zwaar en vol diepe betekenis zou zijn: die opvatting was de 
afgelopen jaren in mezelf ontstaan. Misschien wel als een soort vooroordeel. En nu was dus de 
vraag: klopte mijn vooroordeel? 
 
Toen we naar het gebouw liepen op zaterdagochtend dacht ik in eerste instantie: ja, het is 
loodzwaar. Het wandelpad naar het Goetheanum is breed en loopt een beetje fantasieloos 
kaarsrecht naar de hoofdingang van het gebouw. En het gebouw is bijna volledig symmetrisch 
van architectuur. Links en rechts van de ingang dezelfde dikke, betonnen muren in dezelfde 
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rotsachtige vormen. Serieus, imposant, imponerend, kleinmakend. Je krijgt de indruk dat hier, 
in dit gebouw, de waarheid wordt bewaard. Hier is geen ruimte voor een kwinkslag of een 
grap. 
 
Maar toen ik daarna om het gebouw heen liep en het vanaf de zijkant bekeek, ontstond er 
ineens licht en ruimte. Schuin kijken vanuit een willekeurige hoek haalde het imposante er af. Er 
kwam speelsheid in. Want dat gebeurt nu eenmaal als je gewoon een beetje om de dingen 
heen loopt en ze vanuit nieuwe en willekeurige richtingen benadert. Dan is het allemaal niet 
meer zo serieus. Dan blijkt dat je iets zus kunt doen maar net zo goed zo. Het wordt relatief, en 
dat is altijd lekker. Bovendien zag ik van dichterbij dat de organische en afgehoekte (‘abge-
eckte’) vormen veel minderen hoekig en scherp zijn dan ik altijd had gedacht. Eigenlijk bestaan 
de muren van het gebouw vooral uit ronde en zachte vormen. Ze deden me denken aan hoge 
rotsen aan de kust die in de loop van de eeuwen door de golven zijn afgesleten en zo hun 
hoekigheid wat hadden verloren. 
 
Het zware en serieuze gevoel kwam wel weer een beetje terug toen we later op de dag de 
grote theaterzaal bezochten. Die is prachtig, kleurrijk en imposant. Maar er hing ook een soort 
gewijde stilte waar ik een beetje de kriebels van kreeg en bijna de neiging had om het podium 
op te springen om een foute mop van Jules Deelder te vertellen. Maar dat lag aan mijn 
puberale neigingen, besefte ik. Want die zaal… hij is schitterend. Vooral toen het zaallicht even 
uitging en alleen het zonlicht overbleef dat door de gekleurde vensters naar binnen viel. Die 
schoonheid maakte stil. Dus dat het dan een beetje kerkelijk gewijd wordt, tja… Dat is eigenlijk 
niet zo gek. En toen later onze gids zelf ook nog benoemde dat de antroposofie en ook het 
Goetheanum iets zwaars hebben en dat het niet zo vreemd is wanneer je daar last van hebt, 
toen was het helemaal goed. Dat de gids een Brit was hielp natuurlijk. Want lichtheid en ironie, 
dat past wel bij het land van Monty Python. 
 
De gids gaf sowieso een boeiende rondleiding, vooral langs een aantal gebrandschilderde 
vensters. Die vensters geven in beelden en symbolen uitdrukking aan de ontwikkelingsweg van 
de mensheid en van elk individu. Wat de gids erbij vertelde, was ongelooflijk boeiend. Van 
tevoren (vooroordeel!) had ik gedacht dat een rondleiding door het Goetheanum me wel zou 
doen denken aan het gedicht van Gerard Reve over de schilder Marc Chagall: “Als ik een doek 
van Chagall zie, zie ik terstond een juffrouw met knotjeshaar, die zegt jongens en meisjes…”. 
En die vervolgens de betekenis uitlegt van alles wat er op het doek te zien is (“…dat paard 
vliegt niet echt door de lucht, dat begrijpen jullie wel…”). Maar dat was dus van tevoren. Want 
hoewel de gids heel veel had uit te leggen, was hetgeen hij zei boeiend en verrijkend. 
 
En dat was het hele bezoek aan het Goetheanum: boeiend en verrijkend. En de eventuele 
zwaarte werd tijdens de reis ruimschoots gecompenseerd door de lichtheid van het samenzijn 
met de collega’s. Er werd enorm gelachen, wat ook niet echt anders kan natuurlijk als je 
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meester Timo aan boord hebt. En er werd vooral genoten. Door iedereen. En misschien wel het 
meest door Ceciel, voor wie deze reis natuurlijk een soort afsluiting en apotheose was van alle 
jaren waarin ze aan de school verbonden is geweest. Een school – de Zonnewende - die ze in 
feite zelf, met vele anderen, heeft opgebouwd. Het was ontroerend om haar zo te zien 
genieten. Ik schrijf het maar gewoon op zoals ik het voel. 
 
Tot slot nog even terug naar mijn vooroordeel over de vermeende zwaarte van de 
antroposofie en van het Goetheanum. Die ís er natuurlijk wel. Of beter gezegd: die is er óók. 
Maar deze reis heeft me geleerd dat er daarnaast andere kanten zijn. Dat vermoedde ik al wel, 
maar nu weet ik het zeker. Op de vrijeschoolpabo hoorde ik dat Rudolf Steiner van een goed 
glas sherry hield. Ik weet niet of het klopt maar het is een fijne en relativerende gedachte. 
Schrijver en oud-president van Tsjechië Václav Havel zegt: “Het beste idee is een idee dat 
ruimte laat voor de mogelijkheid dat alles precies andersom is.” Dat zou een mooie tekst zijn 
voor boven de hoofdingang van het Goetheanum. En als iemand zou voorstellen om die tekst 
op het beton boven de deur te schilderen, dan denk ik dat ze het in Dornach serieus in 
overweging zouden nemen. 
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5-6 
 
 
Klassenbezetting schooljaar 2022-2023 
Prachtig zoals Tobias onze reis naar Dornach heeft beschreven. Een cadeau waar ik enorm 
dankbaar voor ben. Het einde van het schooljaar nadert snel. 
In de bijlage vindt u het overzicht van de bezetting voor het komende schooljaar. 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
Nog maar 9 dagen tot de Lentemarkt!  
Nemen of geven jullie de grabbeljurkcadeautjes deze week mee? En de zakken met kleding? De 
standhouders zijn geregeld, er worden mooie spulletjes verkocht. De knipkaarten worden deze 
week gemaakt en er hebben zich fijne muzikanten opgegeven. Superfijn! 
Wat leuke previews: de BSO verzorgt weer de pizzaoven en de poppendokter vindt toch een 
plekje op school. Leuk! 
 
We zijn benieuwd naar al het lekkers dat jullie meenemen en hoe de activiteiten per klas 
worden verzorgd en bemand. Heb je nog vragen of tijd voor een extra klusje, meld je dan 
alsjeblieft bij ons.  
 
Barbara de Goede, Yvonne Vruggink en Petra van de Velde, leerkrachten Zonnewende 
Y.vruggink@vrijeschoolzutphen.nl 

mailto:Y.vruggink@vrijeschoolzutphen.nl
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Glazen potjes gezocht voor de Lentemarkt 
Voor de Lentemarkt heb ik schone kleine glazen potjes nodig met een brede opening. In mijn 
klas worden ze versierd met bijenwas. Dan gaat er aarde in met bloemenzaad. Zo kunnen de 
kinderen de bloemetjes die uitkomen zelf verzorgen. Inleveren kan bij mij in de kleuterklas. 
Alvast bedankt! 
  
Monique Paas, kleuterjuf 
 
 
Even voorstellen: nieuwe kleuterjuf Myrthe 
Voor vele van jullie ben ik misschien nog onbekend. Mijn naam is Myrthe. Ik ben de nieuwe duo-
collega van juf Enny en ben in de klas op de woensdag en donderdag. Op maandag en dinsdag 
werk ik ook in een kleuterklas maar dan in Uden. Zelf ben ik opgegroeid in Zutphen en ik woon 
hier ook nu in een fijn klein appartementje in het centrum. Ik geniet erg van het enthousiaste 
klasje dat nu twee dagen per week onder mijn hoede is.  
  
Aankomende vier weken staat onze klas in het thema van Pinksteren. Pinksteren is misschien 
wel het meest onbekende feest waarvoor je een vrije dag krijgt. Het feest staat in het teken 
van wit, duifjes, de meiboom, liefde en vrede. Het feest lijkt een samenkomst van de 
Germaanse en Keltische natuurfeesten die in de lente plaatsvonden ter ere van de ontwakende 
natuur, de vruchtbaarheid van het land en van de eerste oogst. Gecombineerd met het 
Christelijke verhaal van Christus die met Pasen werd gedood, met Hemelvaart opstijgt en met 
Pinksteren een teken uit de hemel gaf. Als je het leuk vindt om wat over de achtergrond te 
lezen en thuis leuke dingen te doen kun je inspiratie vinden op: Pinksteren - 
(everydaymommyday.com) 
  
In de klas zingen we mooie pinksterliederen, zoals ‘Hier komt onze fiere Pinksterblom’, ‘Voor 
mijn venster vliegt een duifje’, ‘Doe open nu het duivenhuis’ en ‘De zevensprong’. We gaan 
duifjes en mooie bloemenkransen knutselen. Ondertussen zijn de oudste kleuters druk met hun 
borduurwerkje, waar ze vol trots aan werken. En natuurlijk wordt er ook volop gespeeld, zowel 
binnen als buiten.  Fijne week gewenst en geniet van al het moois om je heen.  
 

Liefs Myrthe, kleuterjuf      
 

https://everydaymommyday.com/pinksteren
https://everydaymommyday.com/pinksteren
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Sport-Roefeldag zondag 15 mei afgelast 
De Sport-Roefeldag van zondag 15 mei gaat helaas niet door. De organisatie Zutphen Actief 
vindt het heel jammer dat zij de enthousiaste verenigingen en al ingeschreven kinderen moet 
teleurstellen en heeft besloten de Sport-Roefeldag te verplaatsten naar zondag 25 september.  
Tijdens de Sport-Roefeldag kunnen kinderen uit klas 3 tot en met klas 6 verschillende sporten 
uitproberen bij verenigingen in Zutphen. Aanmelden kan op www.roefeldag-zutphen.nl. 
Kinderen die nu nog in de tweede klas zitten kunnen zich ook al aanmelden.  
 
 
Jeugdtheater ZJUUST speelt De gebroeders Leeuwenhart  
Naar het mooiste boek van Astrid Lindgren over moed, vriendschap en bovenal: broederschap! 
De spelers van Zjuust nemen je mee in een adembenemend avontuur, verzamel al je moed en 
kom kijken hoe de broers Jonathan en Kruimel deze strijd aangaan. Vanaf 8 jaar. 
 
Hanzehof Zutphen 
zaterdag 21 mei om 19:00 uur 
zondag 22 mei om 14:00 uur 
Toegang: t/m 14 jaar: 9,00€, 
volwassenen 11€ 
Reserveren: reserveren@zjuust.nl of 
06-14433788 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roefeldag-zutphen.nl/
mailto:reserveren@zjuust.nl

