
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za 21 mei  Lentemarkt (10.30 – 14.00 uur) 
Ma 23 mei  Klassenouderoverleg (8.30 uur) 
Di 24 mei  MR-vergadering (19.30 uur) 
Wo 25 mei  Toneeluitvoering klas 3 (9.00 uur voor de klassen, 16.00 uur voor ouders) 
Do 26 + Vrij 27 mei Hemelvaart, kinderen vrij 
Wo 1 – Vrij 3 juni Hapskamp klas 5 
Do 2 juni  Ouderavond klas 2 
Vrij 3 juni  Pinksterviering 
Ma 6 juni  Pinkstermaandag, kinderen vrij 

Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Juf Minke Koopmans overleden  
Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat Minke Koopmans is overleden. Minke was al langere 
tijd ziek. Ze was vele jaren als ongelofelijk lieve en betrokken kleuterjuf aan onze school verbonden. Over 
haar werk met de kleuters zei ze altijd: “Het mooiste beroep in de hele wereld.” Hoewel ze vanwege haar 
ziekte al zo’n vier jaar geleden afscheid van de school heeft moeten nemen, zullen veel kinderen en 
ouders haar nog goed herinneren. Tijdens haar lange ziekteproces hadden we vanuit school altijd 
intensief contact met Minke. Zeker in de eerste jaren kwam ze vaak tijdens teamuitjes of jaarafsluitingen 
nog even langs. Gewoon omdat ze zich verbonden voelde met de school en met de collega’s. De 
levenskrachtige manier waarop Minke met haar ziekte omging, was inspirerend en bewonderenswaardig. 
Ze nam de dingen zoals ze kwamen, en behield haar levensvreugde en plezier. Ze was niet klein te krijgen. 
We gaan Minke enorm missen en wensen Geert en de kinderen liefde en sterkte toe in deze moeilijke 
periode.  
 
Vanaf a.s. maandag ligt er een gedenkboekje in de zaal waarin u desgewenst een bericht kunt 
achterlaten.  
  
Ceciel Wolfkamp, directeur 
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Welkom 
We verwelkomen nieuwe leerlingen: Olan de Graaf, Malin Baars, Yven van der Most en Ruben Lantinga. 
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 
 
Team Zonnewende 

 
 
Toneelstuk klas 3 
Het toneelstuk van klas 3 is volop in ontwikkeling. De weg naar 
de opvoering toe is al geslaagd. Het proces zien we dan ook als 
het ‘meest belangrijk’, al hopen we ondertussen op een mooie 
opvoering, met kinderen die goed verstaanbaar spreken (de 
grootste uitdaging).  
 
De kinderen zetten zich goed in; ook als ze niet aan de beurt zijn en moeten wachten 
houden ze het goed vol. Het is een lang stuk geworden met de toegevoegde stukjes tekst, door de 
kinderen zelf geschreven, de moeite waard.  
 
Op naar 25 mei! 
 
Sigrid Blokker, leerkracht klas 3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 
wanneer een aantal mensen kan bijhouden dat uiteindelijk alles weer netjes en overzichtelijk in de kast 
komt. Graag melden bij Tobias Reijngoud (klas 5/6) via t.reijngoud@vrijeschoolzutphen.nl. 
  

mailto:t.reijngoud@vrijeschoolzutphen.nl
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Uit klas 5/6: herdenking Patrick Morgan 
Henk Mulder (de opa van juf Rozemarijn van de eerste klas) 
kwam vrijdag in klas 5/6 vertellen over hoe hij de Tweede 
Wereldoorlog heeft beleefd. Er kwam ook een andere man 
die ging vertellen over Patrick Morgan (een Canadese 
soldaat). Er is ook een laan vernoemd naar Patrick Morgan. 
De Morganlaan is een laan in Leesten waar Rosan naast 
woont.  
 
Daarna gingen we naar het oorlogsmonument van Patrick 
Morgan (ook wel de Put van Morgan genoemd). Dat is bij de 
politieacademie in Warnsveld. We kregen allemaal een 
klaproosspeld, ook wel ‘poppy’ genoemd, dat staat voor 
vrede. We hadden allemaal kraanvogels gevouwen en die aan 
een tak gehangen en op de put gelegd. We hebben bij de put 
samen een lied gezongen. We kregen ook een sleutelhanger 
van de vrijheid. Op het allerlaatst gingen we nog naar een 
herdenkingsplek van veel Canadese soldaten die voor ons 
gevochten hebben. 
 
Groetjes, Isabelle & Rosan uit klas 5/6  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lees meer over het bezoek van klas 5-6 aan het oorlogsmonument van Patrick Morgan  
 
  

https://www.contactzutphen.nl/nieuws/maatschappij/419352/herdenking-corporal-patrick-morgan
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Ja, en dan is het bijna zo ver; zaterdag is onze Lentemarkt (10.30 – 14.00 uur)!  
We hopen dan een heel mooi bedrag met onze school bij elkaar te krijgen voor de kinderen van de vrije 
scholen in Oekraïne. 
 
Willen jullie er aan denken dat er niet gepind kan worden op de lentemarkt? Voor alle leuke kleren, 
cadeautjes bij de kraampjes, de knipkaarten en het lente-café; neem een goedgevulde portemonnee met 

los (munt) geld mee!        
 
Taarten en baksels kun bij de keuken brengen. Daarna zorgen Wicher en Gerlof dat ze op de juiste plek 
komen. Kleding kun je nog tot vrijdag brengen in het Tobiasgebouw, eerste deur links. Ook cadeautjes 
voor de grabbeljurk kun je tot dan bij de klassenleerkracht inleveren.  
 
De 6e klas zal jullie met veel elan bedienen, ze gaan hun uiterste best doen om hun fooienpot gevuld te 
krijgen.  
 
Daarmee kunnen ze namelijk hun kamp spekken. Het ziet ernaar uit dat het een zeer feestelijke dag 
wordt. Bij regen zitten we binnen, bij zonneschijn lekker buiten. Op het programma: 
 

• Apenkooi 

• Poppendokter 

• Lentepotje 

• Doolhof 

• Speksteenschuren 

• Houtbranden/timmeren 

• Vossenjacht 

• Popcorn bakken 

• Gekke fietsen 

• De grabbeljurk 

• Café 

• Tweedehands kleren 

• Muziek 
 
Er werd nog gevraagd hoe duur een knipkaart is; die zijn €5,- per stuk. Daar zit dit jaar ook een glaasje sap 
bij in! 
 
Mocht je het nog niet hebben gedaan: je mag je buren, opa’s, oma’s, vrienden allemaal uitnodigen. Graag 
tot zaterdag! 
 
De organiserende juffen: Yvonne, Petra en Barbara 
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Gezocht: schminkers Peronikspel 
Voor het Peronikspel, dat op 5 en 10 juni wordt opgevoerd door ouders en leerkrachten van de beide 
Vrijescholen Zutphen, zoeken we nog wat mensen die het leuk vinden om de spelers te schminken. Wie 
vindt dat leuk en kan op zondag 5 juni tussen 10.00 en 11.30 uur en/of op vrijdag 10 juni in de ochtend 
vanaf 8.00 uur en diezelfde 10 juni in de avond vanaf 19.00 uur? 
 
Bij interesse graag even ‘n mailtje naar Korinescheeres@gmail.com 

 

De voorstelling voor de schoolklassen zijn vrijdag 10 juni in de ochtend. In de avond is de voorstelling voor 
ieder die wil komen kijken.  
 
Hartelijke groet namens alle spelers! 
 
 

Pinksteren: feest van de inspiratie 
Op vrijdag 3 juni vieren we Pinksteren. U bent om 12.00 uur van harte welkom om de viering mee te 
maken op het plein. We willen u vragen om zo veel mogelijk in het wit te komen, en er ook voor te zorgen 
dat de kinderen die dag met witte kleding naar school gaan. Op de vrijdag van de Pinksterviering hebben 
we gewone schooltijden en zijn de kinderen op de gebruikelijke tijd uit.  
 
Pinksteren komt van het woord ‘pentecostes’. Het betekent ‘de vijftigste dag’: de vijftigste dag na Pasen. 
Voordat het een christelijk feest werd, vierden de Israëlieten het pinksterfeest als feest van bloei en 
ontwikkeling van de natuur.  
 
Met het christelijke pinksterfeest wordt gevierd dat de Heilige Geest neerdaalt bij de mensen, waardoor 
zij zich kunnen laten aansturen en inspireren door de geestelijke wereld. Het is de inspiratie om 
barmhartig in de wereld te staan en om te zien naar anderen.  
 
In het Nieuwe Testament (in De Handelingen van de Apostelen, 2) wordt dit verteld: ‘Toen de dag van 
Pinksteren aanbrak, waren de apostelen allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als 
van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen 
werden vervuld van de Heilige Geest…’ 
 
Tegenwoordig vieren wij het pinksterfeest als een samenvoeging van het voorchristelijke en het 
christelijke feest. Ook zijn er elementen van andere feesten toegevoegd, zoals de meiboom, luilak en het 
schuttersfeest. Pinksteren is het feest van de inspiratie. Woorden die horen bij dit feest zijn wit, rein, licht, 
lucht, vogels, bloei, verbinding, en vormkracht om iets nieuws te scheppen.  
 
Pinksteren geeft ons de mogelijkheid om in bloei te staan en bevrucht te worden met geesteskracht, in 
de vorm van enthousiasme, respect en warmte. Dit laten wij bij onszelf naar binnen komen. En we 
kunnen deze gave ook weer weggeven en doorgeven. En juist ‘het geven’ is iets dat verbindend werkt 
tussen mensen. 
 

mailto:Korinescheeres@gmail.com
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Een ritueel dat te maken heeft met Pinksteren is de meiboomdans: dansen rond een hoge boom met een 
krans bovenin. Aan de boom zijn lange linten bevestigd, waarmee gezamenlijk patronen geweven 
worden. De linten verbinden ons met elkaar en met de geestelijke wereld, die daar heel hoog en ver is, 
maar ook in onszelf… De hoge kale boom reikt tot in de hemel. De stam van de boom is kaal gemaakt 
volgens oud, voorchristelijk gebruik. Hiermee moet voorkomen worden dat de duivel in de vorm van een 
klein diertje tussen schors en stam naar boven kruipt. Met het weven van de linten laten we zien hoe we 
met elkaar verbonden zijn en dat niemand gemist kan worden. Met het vervolgens weer uitvlechten van 
de linten tonen we dat ieder een individu is. De verbinding met de geestelijke wereld komt tot 
uitdrukking doordat de boom ‘tot de hemel reikt’. 
  
Ook typerend voor het pinksterfeest: de pinksterbruid. Teken van vruchtbaarheid, van nieuw begin, en 
van reinheid. Verder hoort het zelf vlechten van kransen en maken van bloemen bij het pinksterfeest. 
Daarmee doen we iets dat is geïnspireerd op de natuur, waar in dit jaargetijde overal nieuw leven 
ontstaat.  
 
Merinke Maassen, leerkracht klas 3 en Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5/6  
 
 
Warnsveldse Schooltuinen 
Het 105e seizoen van de Warnsveldse Schooltuinen ging vorige maand van start. Kinderen die in groep 6, 
7 of 8 van één van de basisscholen in Warnsveld of Zutphen zitten, kunnen aan de slag in hun eigen ruim 
30 m2 grootte schooltuintje.  
 
Elke zaterdag van 8.00 tot 10.00 uur werken de kinderen onder deskundige begeleiding in hun tuintjes. 
Het is ook mogelijk op woensdagmiddag van 15:00 - 17:00 uur te tuinieren. Het tuinseizoen loopt tot eind 
november en wordt afgesloten normaal gesproken met een afsluitende bijeenkomst. Later instromen is 
geen probleem. 
 
We verbouwen onder andere de volgende groenten en bloemen: snij- en slabonen, suikermais, radijs, 
verschillende soorten kool, spruiten, aardappelen, wortelen, uien, tuinkers, bietjes, courgettes, slabonen, 
andijvie, paprika, lamsoor en chrysanten. 
 
De kosten bedragen € 20 per tuin voor een heel seizoen. In dit bedrag is alles inbegrepen, zoals mest, 
zaden en planten. En voor iedere tuin is gereedschap aanwezig. Kinderen kunnen ook samen met een 
vriendje of een vriendinnetje een tuintje nemen. De ingang van de schooltuinen ligt aan het Dahliapad,  
het weggetje tussen Hellenkamp en Breegraven (ter hoogte van de Lidl) in Warnsveld. 
 
Aanmelden en informatie via e-mail johnny.van.der.valk@gmail.com 
 
 
 
Bijlage:  
- Agenda MR vergadering 24 mei 2022 
 

mailto:johnny.van.der.valk@gmail.com

