
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 22 nov   Klassenouderoverleg 
Woe 24 nov  Toneeluitvoering klas 4 (voor ouders/verzorgers klas 4) 
Vrij 3 dec  Sinterklaas (alle kinderen ’s middags vrij) 
Wo 22 dec  Paradijsspel (onder schooltijd voor klas 3 t/m 6) 
Do 23 dec  Kerstspel 
Vrij 24 dec  Kerstviering 
Ma 27 dec  Start kerstvakantie 

 

Overpeinzing naar aanleiding van corona  
We gaan als samenleving, maar ook als school, door een onwerkelijke periode. Soms lijkt het 
alsof er nog maar één onderwerp is dat al onze aandacht opslokt: corona. Al die aandacht is 
aan de ene kant begrijpelijk. Maar anderzijds ervaar ik de eenzijdige gerichtheid ook als gebrek 
aan ruimte en licht. Bijna als een gebrek aan ademruimte. Daarom deed het me goed toen ik 
gisteravond deze uitspraak tegenkwam van de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh. In zijn 
boek Leven schrijft hij: “We zitten zo dicht op de aarde dat we soms vergeten hoe mooi hij is.” 
Dat zijn prachtige woorden die wat mij betreft niet alleen letterlijk betrekking hebben op onze 
houding ten opzichte van de aarde, maar ook meer in het algemeen: op onze houding ten 
opzichte van het leven. Dan zou het citaat als volgt kunnen klinken: “We zitten zo dicht op het 
leven – we zitten er midden in - dat we ons vaak niet meer realiseren hoe mooi en vol met 
wonderen het leven is.”  
Tobias Reijngoud, klas 5-6  
 
Ouders gezocht voor bijhouden toneelkast  
We zoeken twee of drie ouders die zich verantwoordelijk willen voelen voor de kast met 
toneelkleding. De spullen in de kast worden regelmatig gebruikt voor de toneelstukken van de 
kinderen en het is fijn als een aantal mensen ervoor kan zorgen dat uiteindelijk alles weer 
netjes en overzichtelijk in de kast komt. Graag melden bij Tobias Reijngoud, klas 5-6, 
via t.reijngoud@vrijeschoolzutphen.nl 
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Lezing Jan Terlouw over het klimaat 
Op dinsdag 23 november komt Jan Terlouw naar Zutphen. Hij houdt in de 
Hanzehof een lezing over de stand van het klimaat. De lezing wordt georganiseerd door 
Bibliotheek Zutphen, ZutphenEnergie (ZE) en Gemeente Zutphen. In de foyer is er een 
infomarkt met onder meer schoolwerkstukken over duurzaamheid. Meer informatie leest u in 
de bijlage.  
 

Verdiepingsavond 
Deze verdiepingsavond is deel van een vierluik. In vier avonden (25 nov, 27 jan en 31 
mrt) zullen Jan Alfrink en Edmond Schoorel de ontwikkelingsfasen van het kind bespreken. 
De eerste avond was in september. Meer informatie leest u in de bijlage.   
 
Antroposofische Bibliotheek Enkidoe  
Wie z’n kind(eren) naar een Vrijeschool brengt kiest bewust voor een bepaalde vorm van 
onderwijs. Onderwijs dat stoelt op een bepaald mens- en wereldbeeld. Vroeger of later wil je 
dan mogelijk eens iets meer weten over een bepaald facet uit de enorme, kleurrijke waaier van 

thema’s die voortvloeien uit en samenhangen met dat mens- en 
wereldbeeld. Dan biedt wellicht de Antroposofische Bibliotheek in 
Zutphen uitkomst. Er is daar namelijk een schat aan boeken te 
vinden over uiteenlopende onderwerpen, zoals opvoeding, 
onderwijs, landbouw, geneeskunde, voeding, innerlijke 
ontwikkeling, (kunst)geschiedenis, de jaarfeesten, verhalen voor 
kinderen en volwassenen, over actuele vraagstukken zoals inenten, 
euthanasie en orgaandonatie en noem maar op. Voor de prijs van 
één (stevig) boek - €25 euro - kun je je een kalenderjaar lang vrijwel 
ongelimiteerd verdiepen in thema’s van je keuze, belicht vanuit het 
antroposofische gedachtengoed en ervaringsbereik. Kom je eens 

kijken? Je bent van harte welkom in Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13 in Zutphen. 
Voor o.m. de openingstijden zie www.enkidoe.nl/bibliotheek  
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