Vrij 15 okt
Ma 18 okt
Di 27 okt
Woe 27 + do 28 okt
Di 2 nov
Do 11 nov

Toneeluitvoering klas 2 (voor ouders/verzorgers klas 2)
Start herfstvakantie
MR-vergadering (19.30 uur)
Oudergesprekken klas 1 t/m 5
Studiedag, kinderen vrij
Sint Maarten

Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur

Informatie vanuit de MR-vergadering
Op 21 September heeft de MR vergaderd, in de bijlage een kort verslag. Heeft u (hierover)
vragen of opmerkingen, neem dan contact op met een van ons, bij voorkeur via ons
gezamenlijke e-mailadres: MRZonnewende@vrijeschoolzutphen.nl
Hartelijke groet van Korine Scheeres, Bram Opdam, Micha Burm, Barbara de Goede, Gabrielle
Roeterink en Christiaan Hartman
Parro – oudergesprekken inplannen
Deze week kunnen de ouders van klas 1 t/m klas 5/6 zich weer inschrijven voor de
oudergesprekken die na de herfstvakantie gepland staan. Sinds woensdagavond (13-10) kunnen
ouders met meerdere kinderen in klas 1 t/m 5/6 zich inschrijven. Vanaf vrijdagavond (15-10)
kunnen de overige ouders zich ook inschrijven. Dit gaat via Parro. Mocht u problemen hebben
met uw parro-account, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende. De mogelijkheid tot
inschrijven stopt voor de meeste klassen op maandag 25 oktober.
Juf Saskia (e-mail: s.kiekebelt@vrijeschoolzutphen.nl)
Welkom
We verwelkomen een nieuwe leerling: Hajo Bouma. Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende

Berichten van de conciërge
Fietsendieven
De donkere dagen zijn weer aangebroken. Voor mij als conciërge maanden waarbij ik extra
alert ben omdat er ‘s avonds en ‘s nachts hangjongeren en andere lieden rond de school
vertoeven. Er is camerabewaking onder de zaal en dat helpt al veel. Echter, tijdens een
ouderavond is er een fiets gestolen van een moeder van onze school. Een net nieuwe fiets die
wel op slot stond, maar alleen met een slot aan de fiets zelf. Het is daarom aan te raden een
slot aan te schaffen waarmee u de fiets ook aan het fietsenrek kunt vastzetten. Laat daarnaast
de fiets op meerdere plaatsen op het frame voorzien van uw postcode. Dat schrikt toch iets af!
De school kan geen beroep doen op een verzekering, u parkeert op eigen risico.
Kinderfietsen
Als we het toch over fietsen hebben… U staat er versteld van dat er gemiddeld elke dag wel
een kind zijn of haar sleutel kwijt is. Wilt u daarom alstublieft de fietssleutels van uw kind(eren)
voorzien van een label met de naam van het kind? Zo kan een gevonden sleutel eerder terug
naar de eigenaar. Ook is het gemakkelijker als de sleutel is voorzien van een opvallende
sleutelhanger of kleurige buis of hanger.
Kinderkleding
We vinden in en buiten de school heel veel kleding, schoenen en laarzen van uw kinderen. We
weten niet altijd van welk kind het betreffende kledingstuk is. We verzamelen de kleding in de
kist gevonden voorwerpen in het halletje bij de hoofdingang van de school. Vlak voor elke
vakantie, dus gemiddeld om de 8 á 9 weken, gaat de kleding die niet wordt opgehaald naar de
kringloop.
Verkeersveiligheid en verantwoordelijk gedrag
We hebben de afspraak om bij het brengen en halen van kind(eren) de auto’s niet te parkeren
binnen 200 meter van de school. Nog altijd willen enkele ouders hier niet aan meewerken. Er is
behalve een (tijdelijke) fysieke handicap geen uitzondering op deze ‘regel’ mogelijk. Het gaat
om de veiligheid van onze kinderen, de ouders en de buurt!
Sommige ouders blijven het toch doen, wat al heeft geleid tot (bijna-)ongelukken. Ik heb haast,
ik kom van ver, ik kan het heel snel, ik doe het alleen bij slecht weer, ik kom te laat op mijn
werk, of…dat maak ik zelf wel uit (!) zijn meeste opmerkingen die ik krijg. Het heeft er wellicht
ook mee te makken dat veel kinderen te laat op school komen. Vijf minuten eerder van huis zou
dus al helpen.
Als conciërge is het niet leuk u er steeds op te moeten wijzen. Ook zijn er vaak andere zaken die
rond de breng- en haaltijden mijn aandacht nodig hebben. De komende periode krijg ik dan ook
hulp. Voortaan ben ik dus niet meer de enige die u aanspreekt op de parkeerafspraak, ook
enkele mede-ouders met een geel hesje.
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Ik hoop van harte dat u uw auto vanaf nu niet meer parkeert binnen 200 meter van de school.
Dit betekent binnen die afstand ook niet even stoppen om uw kind(eren) uit de auto te laten.
U vindt de veiligheid van de kinderen, de andere ouders en de buurt toch zeker ook belangrijk
genoeg?
Tuindag
Ergens in de maand november is er weer een oudertuindag. We kunnen uw hulp die dag weer
goed gebruiken. Wilt u meehelpen? Houdt de berichtgeving hierover in de gaten.
Kleuterklas juffie Enny en juffie Rafaëlla
In de kleuterklas wordt dagelijks een spreuk opgezegd met mooi bewegingen erbij. De spreuk
verandert elke periode. Nu is het Michaëlstijd (herfsttijd) en hebben we gekozen voor een
spreuk die daarbij past. De kinderen kunnen de spreuk nu al heel goed en heel mooi opzeggen.
Sommige vijf- en zesjarigen durven het al helemaal alleen te laten horen en zien. Misschien
kunnen ze dat thuis ook eens voor jullie doen?
Het licht van de zomer verdwijnt
Maar het licht in mijn hart is er wel
Over herfstduister schijnt stralend Michaël
De oudste kleuters hebben elke donderdag de zogenaamde: 'oudste kleutermiddag'. Zij
hebben kennisgemaakt met het rijmen. In de kring legde ik voorwerpen neer. Bijvoorbeeld een
laars en een kaars, een mes en een 6, een popje en een kopje. Deze voorwerpen lagen
natuurlijk door elkaar. De uitdaging was om twee voorwerpen bij elkaar te zoeken die op rijm
bij elkaar passen. Daarna mochten ze een tekening maken van steeds twee rijmende
voorwerpen naast elkaar Op de foto's kun je zien hoe goed de kinderen het rijmen hebben
opgepakt.

Tijdens het vrije spel wordt er dagelijks prachtig en met veel aandacht gespeeld. Kijk toch eens
wat een gevoel voor schoonheid en symmetrie hier wordt ontwikkeld.
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We wensen kinderen en ouders een fijne
herfstvakantie! Wie weet wat er in de
komende week thuis voor moois wordt
gebouwd, geknutseld en gespeeld...

Enny Post en Rafaëlla van der Kolk,
kleuterjuffen

Klas 3: van graan tot brood
In het kader van onze periode ‘Van graan tot brood’ heeft de derde klas in de schooltuin
winterrogge gezaaid. Samen met tuinbouwmeester Arjan bewerkten we de grond en maakten
we het gereed voor het zaaiproces. Eén kind op de ploeg en de rest in de teugels. Tijdens het
zaaiproces zongen we een zaailied. Aan het eind van het schooljaar gaan we de winterrogge
oogsten, dorsen en malen, waarna we er wat lekkers van gaan bakken. Het was een heerlijke
werkochtend!
Merinke Maassen, leerkracht klas 3

Adventzingen: we mogen weer!
Na de herfstvakantie beginnen we op de maandagochtenden weer met oefenen, van 8.30 tot 9.15 uur in
de grote zaal. Iedereen is welkom!
De adventsmaandagen en de vrijdag voor Kerst zingen we dan met dit ‘ouderkoortje' op het schoolplein
tussen 8.10 en 8.30 uur voor de kinderen en docenten (en andere ouders) als zij de school binnen gaan.
Laat het even weten als je van plan bent te komen, dan weet ik hoeveel muziekbundeltjes ik die eerste
ochtend ongeveer mee moet nemen. Graag via e-mail op korinescheeres@gmail.com.
Hartelijke groet, Korine Scheeres (moeder Isolde klas 6, Floris klas 4 en Leonore klas 1)
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