
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
Ma 9 - Di 10 mei Studiereis naar Goetheanum, kinderen vrij  
Za 21 mei                       Lentemarkt 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 

Roodvonk 
Een van de kinderen uit klas 1 heeft roodvonk. Het is een ziekte die vooral kinderen tussen 3 en 
8 jaar kunnen krijgen, maar ook volwassenen. Roodvonk komt door een bacterie. De bacterie 
zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine 
druppeltjes met de bacterie in de lucht. Je kunt deze druppeltjes inademen en besmet raken.  
 
Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten beginnen, al vóór er vlekjes zijn. De 
tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 7 dagen. Vaak zijn de eerste klachten: geen 
eetlust, koorts die snel hoger wordt (soms tot 40 graden), keelpijn, misselijkheid en overgeven. 
Op de tweede dag komen er plekjes op de huid. Na 3 dagen kan uw kind een rode tong krijgen: 
de tong wordt rood, dik en bobbelig, een zgn. frambozentong. Na 3 tot 5 dagen gaat de koorts 
meestal weg. Een paar dagen later gaan ook de plekjes weg.  
 
Als uw kind zich goed voelt kan het gewoon naar school. Thuisblijven helpt niet om te 
voorkomen dat anderen ziek worden. Bron: RIVM 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur  
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Studiereis naar Goetheanum: school op 9 en 10 mei dicht 
Zoals eerder aangekondigd, hebben de kinderen op 9 en 10 mei geen les. Dit in verband met de 
studiereis van het college van de Zonnewende naar het Goetheanum in het Zwitserse Dornach. 
De eerste schooldag na de meivakantie is dus woensdag 11 mei. De eerder geplande studiedag 
van 18 mei vervalt. We organiseren de studiereis ter gelegenheid van het afscheid van Ceciel 
Wolfkamp als directeur van de school. Zij gaat na dit schooljaar met pensioen.  

Het Goetheanum zoals dat tegenwoordig in Dornach 
staat, is in feite het tweede gebouw met die naam. Een 
naam die verwijst naar schrijver en wetenschapper 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Het eerste 
Goetheanum dat door Rudolf Steiner werd ontworpen 
was een grotendeels uit hout bestaand gebouw in 
Dornach. Het werd in 1920 geopend maar brandde 
tijdens de jaarwisseling van 1922 op 1923 af.  

 

Zaal in het huidige Goetheanum 

Een jaar na die gebeurtenis, met kerstmis 1923, presenteerde Steiner het globale ontwerp voor 
het huidige, tweede Goetheanum. Op die bijeenkomst sprak hij ook de grondsteenspreuk uit 
die de basis zou worden voor de Antroposofische Vereniging. Het leidende motief van die 
spreuk is de oproep aan de mens – of beter: de opdracht van de mens: ken uzelf. Het is een 
verwijzing naar de inscriptie die volgens sommige overleveringen in het oude Griekenland bij 
het orakel van Delphi was gegrafeerd. Het orakel was de plek waar mensen heentrokken voor 
goddelijke raad en duiding.  

‘Ken uzelf’ zouden we ook kunnen zien als een belangrijke grondslag voor ons werk als 
onderwijzers en opvoeders. Want in feite zijn we op school dagelijks met die vraag bezig. We 
proberen de kinderen immers te ondersteunen in hun ontwikkelingsweg naar ‘worden wie ze 
zijn’. Tegen die achtergrond kijken we enorm uit naar een inspirerend bezoek aan Dornach.  

Leerkrachten van de Zonnewende 

Kijk voor meer informatie over het  
Goetheanum op https://goetheanum.tv/ en 
https://goetheanum.ch/en 

 

 

Het eerste Goetheanum                                                                                                       

https://goetheanum.tv/
https://goetheanum.ch/en


 

 3 

Klas 6: Middeleeuwse taferelen 
In de zesde klas komt na de geschiedenisperiode over de 
Romeinen ook nog een periode over de Middeleeuwen. 
Dit keer gingen de kinderen voornamelijk zelf aan de slag. 
In groepjes kozen ze een onderwerp waaraan ze met 
elkaar werkten. Ze verzamelden steekwoorden over dit 
onderwerp, die ze op een groot karton schreven. Nadat 
het geheel was aangevuld met tekeningen vertelde de 
groep de rest van de klas over hun onderwerp. 
                                                                                     
Klas zes houdt van toneel, dus bij de presentatie veel 
leuke toneelstukjes, verkleedpartijen en zelfs een 
‘Welkom in de Middeleeuwen’-presentatie. Op de foto’s 
voorbeelden van hun presentatiebladen. 
  
Christiaan Hartman, leerkracht klas 6 
 
 

Chocoladepaasei-mandjes in klas 1 
Klas 1 is deze drie weken bezig geweest met een taalperiode. We hebben geluisterd naar mooie 
(Paas-)verhalen en we bedachten zelf verhaaltjes. Toevallig waren er drie situaties waarin een 

kip een beetje pech had (kennen jullie het gedicht 
van die arme Zwartbessie? En het lied van de kip die 
een chocolade-ei legde?). De kinderen bedachten 
verhalen waarin een kip op avontuur ging en de held 
was. We zijn ook bezig geweest met rijmwoorden 
en hebben rijmpjes bedacht. En we hebben het 
gehad over samenstellingen. Op de foto’s zie je 
hoeveel samenstellingen de kinderen hebben 
bedacht! 
 

Ook zijn we bezig met de springtouwletters. Die vormt de 
overstap tussen de ‘leesletters’, die de kinderen eerst leren om 
te lezen én te schrijven, en de schrijfletter (van het lopend 
schrift). De kinderen leren in vloeiende bewegingen te 
schrijven. Ze springen met een boog terug naar het begin van 
de letter en schrijven de letter zo steeds opnieuw, zodat de 
beweging geautomatiseerd wordt. 
 

Saskia Kiekebelt, leerkracht klas 1 
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Lentemarkt 
Na twee jaar is er op 21 mei eindelijk weer een fantastische lentemarkt! Dat is al over drie 
weken (excl. meivakantie). We gaan voor veel gezelligheid en bedrijvigheid op school.  
 
Ouders, leerlingen, familie, buurtbewoners, schoolmedewerkers en wie verder nog wil komen; 
iedereen is van harte uitgenodigd! Volgende week krijgen de kinderen de poster mee naar huis. 
Willen jullie die voor je raam ophangen? Dat geeft vast al wat goede PR.  
 
Alle klassen verzorgen een activiteit. Klassenouders coördineren dit, tenzij (en dat is ook heel 
fijn) anderen dat van hen overnemen. Deze vraag kunt u binnenkort van hen verwachten dus. 
De volgende activiteiten staan gepland: 
 
Kleuters 1      Poppendokter 
Kleuters 2      Kruiwagenrace / zaklopen / goud zoeken 
Kleuters 3      Lentepotje 
Klas 1              Doolhof 
Klas 2              Speksteen schuren  
Klas 3              Houtbranden / timmeren  
Klas 4              Vossenjacht 
Klas 5              Popcorn bakken 
Klas 5/6          Fietsen 
Klas 6              Café (drinken, hartige hapjes, taart, soep, wafels, broodje knakworst etc.) 
BSO                 Pizza bakken 
School            Grabbeljurk 
 
Bij een feest hoort ook muziek. Mocht je deze dag met een leuk bandje willen opluisteren dan 
horen we het graag via Y.Vruggink@vrijeschoolzutphen.nl.  
 
Voor de kledingkraam zijn een aantal organiserende ouders al enthousiast bezig (zie bijgaand 
bericht.) Er zijn ook al ouders die mee gaan bemannen. Fijn! 
 
De grabbeljurk blijft ook altijd een hit. Daarvoor willen we jullie vragen in de komende tijd 
kleinigheidjes die een kind als cadeautje kan beschouwen in te pakken. Je kind kan deze bij de 
klassenleerkracht inleveren. Drie cadeautjes per kind zou voldoende moeten zijn. 
 
Het goede doel: dit jaar zetten we ons in om geld in te zamelen voor kinderen van Oekraïense 
vrijescholen. We hopen hen een flink bedrag te kunnen sturen voor betere tijden. 
 
Veel lentegroeten van de lentemarktcommissie! 

Barbara de Goede, Yvonne Vruggink en Petra van de Velde (er mogen nog ouders bij      ) 

mailto:Y.Vruggink@vrijeschoolzutphen.nl
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Tuinklusochtend met ouders groot succes 
Zaterdag 9 april stond er dan eindelijk weer tuinklusochtend met ouders gepland. Afgelopen 
twee jaar was het niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Ondanks dat we in een paar 

uur tijd alle seizoenen voorbij 
zagen trekken (het was zelfs even 
wit van een laagje hagel) hebben 
we erg veel kunnen doen. Onder 
de bezielende leiding van Nicolaas 
hebben we met acht ouders zelfs 
zóveel kunnen doen dat we alle 
geplande klussen rond 12.00 uur al 
konden gaan afronden. 

 

 

Om 09.00 uur startten we met koffie en Zutkoek. Tegen half tien gingen we in kleine groepjes 
aan de slag. Nicolaas was met groot materieel uitgerukt en had alle benodigde 
gereedschappen en materialen bij zich. Zelfs een minigraver voor het echt zware werk. 
Daarmee zijn de verticale loopstammetjes bij de kleuters uitgegraven en vernieuwd. We 
hebben palen geplaatst rond de grote berk op het kleuterplein om hangmatjes aan op te 
hangen. Daar kunnen de kleuters met mooi weer volop van genieten! We namen de borders 
onder handen, waarbij ook enkele perkstammetjes zijn vervangen. En langs de stoepen zijn de 
overkruipende groeisels teruggedrongen. Uiteindelijk werd het een hele gezellige ochtend, 
ondanks dat we een keertje goed nat zijn geregend. En met een paar extra kannen koffie en 
ons enthousiasme wisten we ook de kou het hoofd te bieden. 

Kijk allemaal maar eens rustig rond de school en zie hoeveel werk er in één ochtend is verzet. 
Zoek de verschillen zou ik zeggen. Namens alle medewerkers wil ik alle ouders die de handen 
uit de mouwen hebben gestoken 
heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet. En natuurlijk een woord van 
dank aan Nicolaas. Hij nam de 
voorbereiding en de regie op zich 
en stelde het materiaal zijn 
aanstekelijk enthousiasme 
beschikbaar.  

 

Wicher Struik, conciërge 
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Met de bezem door je kledingkast!  
Voor de lentemarkt van 21 mei zoeken we tweedehands 
(kinder)kleding om te verkopen in de kledingkraam. Dus als 
de lentekriebels toeslaan, ga dan eens met een bezem door je 
kledingkast (en die van de kinderen)! 
 
De kleding graag schoon gewassen en zonder gaten of 
scheuren inleveren bij de verzamelplek in het bijgebouw van 
de Zonnewende, voorheen de Tobiasgaard genoemd.  
 
Groeten namens de dames van de Lentemarkt Kledingkraam 

 
 
Aanstaande zaterdag: Bij Uil thuis, een voorstelling  voor kinderen van 5-10 jaar 
Muzikaal kindertheater Het Sprookjesbos wordt gevormd door Susannah van Asch-Yasuda 
(spel en zang) en Wolfram Reisiger (spel, zang en accordeon) en maakt informele, kleinschalige 
voorstellingen voor kleuters en kinderen tot ongeveer 10 jaar. We brengen nog één keer de 
voorstelling Bij Uil Thuis ten tonele, dit keer in de 
zaal van onze school.  
 
Aankomende zaterdag om 10.00 ben je met je 
kroost van harte welkom. De voorstelling duurt 
ongeveer een half uur en na afloop zingen we met 
elkaar kinderliedjes en is er koffie/thee/sap en iets 
lekkers. Liefst vooraf even melden dat je komt via 
een berichtje naar (juf) Susannah 
(kleutereuritmie) op 06-42163672.  
 
Entree is 10,- voor een volwassene, 5,- voor 
kinderen. Baby’s tot 1 jaar mogen gratis mee.  
 
Susannah van Asch-Yasuda, kleuterjuf 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Verslag MR-vergadering 5 april 


