
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 17 mrt  Ouderavond klas 5/6 
Do 24 mrt  Ouderavond klas 3 
Vrij 25 mrt   Geen studiedag (verschoven naar ma 9 mei), gewone schooldag 
Ma 28 mrt  Klassenouderoverleg (8.30 uur) 
Di 5 april  Ouderavond klas 1 

Vrij 8 april  Toneeluitvoering klas 5 / Palmpasen 
Do 14 april  Ouderavond klas 5 / Paasviering 
Vrij 15 april  Goede Vrijdag, kinderen vrij 
Ma 18 apr   Paasmaandag, kinderen vrij 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Kangoeroewedstrijd 
In de periode van voorbereidingen mochten klassen van Berkel en onze school niet samenkomen. 
Daarom gaat de geplande Kangoeroewedstrijd vanavond niet door. 
 
Rosa van der Veur, leerkracht 
 
 
Lentemarkt: wie helpt mee organiseren? 
Twee jaar geleden hadden we onze laatste lentemarkt. Dit jaar kan het eindelijk weer! En wel op 
zaterdag 21 mei. In de ‘commissie’ zaten altijd ouders en leraren. De ouders van toen hebben hun 
kinderen nu op de bovenbouw. We zoeken nu dus weer wat nieuwe mensen om ons te komen helpen 
met de organisatie. Voel je hier wat voor? Laat het ons weten! Reacties graag naar 
y.vruggink@vrijeschoolzutphen.nl 
 
Yvonne Vruggink, Barbara de Goede en Timo Salman, leerkrachten De Zonnewende 
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Kleuterklas juffie Enny en juffie Rafaëlla 
“De krokus en de tulp en de hyacint, de lente begint”, zingen we met alle 
kleuters in de klas. 
 
De zon schijnt al fijn op het kleuterplein en de kinderen spelen naar hartenlust 
buiten. Er wordt flink gegraven en met kruiwagens vol zand gesjouwd. Er zijn 
kinderen die modder papjes maken, pannenkoeken bakken en dammen 
bouwen. Kleuters gaan tijdens het spelen volledig in hun fantasie op, ze spelen 
het echt en doen niet alsof. Zo kunnen ze indrukken verwerken die ze op doen 
in het grote mensenleven en zich letterlijk gezond spelen. 
 
In de klas spelen we elke ochtend het spel van de boerin en de boer. Nadat alle 
dieren op de boerderij wakker zijn geworden gaan we aan het werk. De boer 
gaat naar het land om te ploegen en daarna te zaaien. Daarbij wordt er goed 
bewogen en gezongen. We melken de koeien en dansen met de boerin. Het is 
elke dag opnieuw een feest om het samen te spelen. Naast plezier en vreugde, 
geeft het door de herhaling ook rust. Kleuters weten waar ze aan toe zijn en 
dat is zo fijn. 

 
Aan het einde van de ochtend is er altijd ruimte voor het vrije spel. De 
kleuters spelen bijvoorbeeld vader en moedertje in het rode huisje. Ze 
tekenen of puzzelen en er worden prachtige bouwwerken van blokken of 
kapla gemaakt.  
 
Het spelen is voor de kleuters net zo’n serieuze bezigheid als voor 
volwassenen het werken. Want spelen schept de mogelijkheid voor kleuters 
om omgedane ervaringen te kunnen verwerken/verteren. En zo tot het 
begrijpen van hun ervaringen. 
 
Rafaëlla van Keulen, kleuterjuf 
 

 
 
 

Bijlagen:  

 AvO Verdiepingsavonden - Jacques Meulman  

 Bachbloesem Remedie cursus voor beginners 


