
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrij 17 dec  Laatste schooldag, kinderen normale tijd vrij 
Ma 20 dec   Start kerstvakantie 
Woe 12 jan  Ouderavond kleuterklassen (i.p.v. 22 februari) 
Vrij 14 jan  Driekoningenspel (voor klassen 4, 5 en 6) 
Ma 17 jan  Klassenouderoverleg 

Woe 19 jan  Studiedag, kinderen vrij 

 
 
Kerstnacht 
 
Kerstnacht – het woord is als een lafenis, 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 
stralen der sterren – op de landen is 
het weerloos stil, een ongerept verwachten. 
 
Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten 
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 
verlangen naar het helder zingen in de nacht en het 
opgaan van de ster, een lichtend teken. 
 
Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aarde, 
dun en versnuivend dekt een huivering 
van ijle val, een lichte zuivering 
het vragen, dat wij ongestild bewaarden. 
 
Tekst: gedicht Kerstnacht van Ida Gerhardt (1905 – 1997) in haar bundel Kosmos (1940) 
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Afsluiting vrijdag 
Vrijdag sluiten wij deze schoolperiode af in kerstsfeer.  ’s Ochtends voor schooltijd zingt de 
ouderadventsgroep kerstliederen op het plein. Binnen in de hal van de school staat een 
‘Kersttableau’: Maria,  Jozef en de Engel, die onder begeleiding van pianomuziek (Margaret) 
kerstliederen ten gehore brengen. Alle kinderen lopen per klas in stilte langs deze 
kerstgroep. De schooltijden zijn net als op een normale vrijdag: kleuters, klas 1 en 2 om 12.45 
uur uit, klassen 3 t/m 6 om 14.45 uur.  
 
Namens het team een fijne kerstvakantie en een goede start van het nieuwe jaar!  
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
 
Bedankt voor jullie muzikale bijdrage! 
Graag wil ik de ouderadventsgroep bedanken voor hun inzet en waardevolle muzikale bijdrage 
de afgelopen maandagochtenden (en morgenvroeg!). Helaas kunnen veel kerstactiviteiten niet 
doorgaan. Maar met hun meerstemmige kerstliederen hebben deze ouders er absoluut aan 
bijgedragen dat we de kerstsfeer op school goed konden voelen. Bedankt! 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
 
Pensioen Ceciel Wolfkamp en Joan Plooijer 
In de komende maanden bereiken Joan Plooijer en ik beide de pensioengerechtigde leeftijd. 
Voor Joan gaan we geen opvolger zoeken omdat onze school volgend jaar krimpt na vertrek 
van anderhalve zesde klas. Zoals het zich nu laat aanzien is er dan voldoende personeel om de 
vacatureruimte op te vullen. De wervingsprocedure voor een nieuwe directeur wordt na de 
kerstvakantie opgestart, op 4 januari plaatsen we de vacature.  
 
Joan en ik nemen aan het einde van dit schooljaar, na vele jaren, afscheid van onze school. 
Meer info hierover volgt op een later moment.  
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
 
Pensioen Frans Ebskamp 
Geachte ouders/verzorgers, per 1 september 2022 eindigen mijn werkzaamheden als 
bestuurder van Stichting VSNON. De periode van vier jaar waarvoor ik in 2018 ben benoemd 
loopt af en ik ga met pensioen. Ik heb met veel plezier gewerkt voor VSNON en ik ga in het 
komende half jaar samen met de scholen de zaken goed afronden zodat ik het 
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bestuurderschap gerust kan overdragen aan mijn opvolger/ster. De Raad van Toezicht gaat 
vanaf januari 2022 een nieuwe bestuurder werven. 
 
Met vriendelijke groet, Frans Ebskamp 
 
 
Kleuterkerstspel 
Met een aantal ouders van de Berkel en de Zonnewende is er een klein kerstspelletje 
voorbereid dat we aanstaande maandag (20 december) om 15.15 uur opvoeren. Het lijkt op het 
'normale' kerstspel, maar is iets ingekort en eenvoudiger. Andere jaren werd het altijd 
opgevoerd bij de Christengemeenschap, maar dit jaar zijn jullie welkom in de Proeflokalen 
(Vispoortplein 16). Het kerstspel is bedacht voor kleuters, maar is zeker ook nog leuk voor wat 
oudere kinderen (en ouders zijn uiteraard ook welkom). Toegang is vrij, maar om gemaakte 
kosten te dekken wordt een vrije gift erg op prijs gesteld. Reserveren niet nodig (vol = vol). Zie 
bijgevoegde poster voor meer informatie. 
 
 
Coda-concert 
Coda is een amateurorkest voor volwassen violisten, altisten, cellisten en bassisten uit Zutphen 
en omgeving, onder leiding van Petra Westra. Op zondag 19 december brengen zij o.a. werken 
van Keuning, Manfredini en Arensky ten gehore in de Protestantse kerk in Gorssel. Meer 
informatie in de bijlage.  
 
 
Datum workshop ‘De 1e menstruatie van je dochter’ 
Bij het vorige weekbericht zat een bijlage over de workshop ‘De 1e menstruatie van je dochter’. 
De exacte datum en tijd hiervan is zaterdag 15 januari 2022, van 10.00 tot 12.00 uur via ZOOM. 
Meer info en aanmelding via ddaum@euronet.nl of 06 – 30623794. 
 
 
Bijlagen: Vacature Projectleider Haps, poster Kleuterkerstspel en flyer Coda-concert 
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