
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di  1 feb  MR-vergadering (19.30 uur) 
Wo 2 feb   Maria Lichtmis kleuters Enny, Barbara en Monique 
Ma 21 feb  Ouderavond klas 4 
Di 22 feb  Ouderavond kleuterklassen 
Do 24 feb  Toneeluitvoering klas 1 
 
 
Even voorstellen 
Ik ben meester Wicher. Sinds het nieuwe jaar ben ik de conciërge van de Zonnewende. Ik woon 
met mijn vrouw en kinderen in Arnhem. Hiervoor heb ik lang in de geestelijke gezondheidszorg 
gewerkt en was ik ook assistent Sensei bij een judoclub voor kinderen met en zonder 
beperking.  
 
In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur en 
doe leuke dingen met mijn gezin. Verder hou ik 
van tuinieren en klussen in en om het huis, van 
winterse sporten zoals schaatsen, skiën en 
snowboarden, maar ook van zeilen, fietsen en 
kamperen met onze 46 jaar oude caravan. 
 
Ondanks dat ik heel vroeg van huis ga voer ik 
elke dag eerst de mussen in onze tuin, in de 
verwachting dat de kolonie verder blijft 
groeien. Hoewel we de gezelligheid van ‘onze’ 
vogeltjes zullen missen hopen wij de komende 
tijd een leuk huisje te vinden om met ons gezin 
naar Zutphen te verhuizen. 
 
Wicher Struik, conciërge 
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Wafelverkoop voor het eindkamp van klas 5-6 
Geachte ouders, aanstaande woensdag de 26e gaan we verse wafels, brownies, koffie en thee 
verkopen om geld in te zamelen voor ons eindkamp. We staan voor het schoolplein, direct na 
school en tot 13.30 uur. We bakken ook glutenvrije wafels. U kunt contant en met een tikkie 
betalen. Het zou erg gezellig zijn als u langskomt. Uiteraard is het van belang dat u denkt aan 
het houden van 1,5 meter afstand. 
 
Groetjes, Joënne, Amee, Zoey, Lotte, Julia en Katja (leerlingen klas 5/6) 
 
Welkom 
We verwelkomen nieuwe leerlingen: Sophie Piepers, Madelief Oosterveld, Cécile van Zaanen, 
Amber Solcer, Sinne Kodde, Zoë Jolink, Ilias Kuik, Elara Ganzeveld  en Maartje Burm. 
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 
Team Zonnewende 
 
 
Vacatures VSNON  
Er kan nog enkele dagen worden gereageerd op onderstaande vacatures van Stichting VSNON. 
Daarom beide vacatures nog even in de herhaling: 
 

Bestuurder VSNON 
Voor onze stichting zoeken wij per 1 september 2022 een verbindende, bevlogen 
bestuurder met passie voor het (vrijeschool)onderwijs. Meer informatie vindt u in het 
profiel en de bestuursopdracht. Reageren kan nog t/m 22 januari 2022. 

 
Directeur PO 
Vanwege het vertrek van de huidige directeur, zoekt Vrije School De Zonnewende per 1 
september 2022 een nieuwe directeur. Hier vindt u onze vacature Directeur 
PO. Reageren kan nog t/m 25 januari 2022. 

 
Meer informatie vindt u ook op www.vsnon.nl. 
 
Oppas gezocht 
Hallo, wij kennen nog steeds niet zoveel mensen op de Zonnewende, maar onze Tayo zit in 5/6. 
Wij gaan binnenkort voor een paar maanden terug naar Tayo's geboorteland Costa Rica. Nu 
hebben we drie hele lieve, zoete, tamme cavia's die we die reis niet aan willen doen. Is er een 
gezin dat het leuk vind om zes maanden op ze te passen? Alle kosten zijn uiteraard voor ons. 
We horen het graag. Groetjes van Lieve (moeder van Tayo) 06 59666457 of 
lievewitteveen@gmail.com. 

https://drive.google.com/file/d/1kCxyCFcDJJEn2uONIn_Bm21rtaH5Kttw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kCxyCFcDJJEn2uONIn_Bm21rtaH5Kttw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kF3dE3DJ5_LEDEjC2kmPM1Vi31sqC7-w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17zg-tqPhnlyCUreGoRCyh6r1biTEHKml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17zg-tqPhnlyCUreGoRCyh6r1biTEHKml/view?usp=sharing
https://www.vsnon.nl/
mailto:lievewitteveen@gmail.com

