
 

 

 

 

 

 

Ma 27 sept  Ouderavond kleuterklas Monique 
Di 28 sept  Studiedag, kinderen vrij 
Woe 29 sept  Michaëlsfeest 
Do 30 sept  Ouderavond klas 3 
Ma 4 okt  Ouderavond kleuterklas Barbara 
Ma 4 okt  Ouderavond klas 5/6 
Di 5 okt  Ouderavond klas 1 
Woe 6 okt  Ouderavond klas 5 
Do 7 okt  Ouderavond klas 2 
Di 12 okt  Ouderavond klas 6 
Woe 13-vrij 15 okt Hapskamp klas 5/6 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
Maandagochtend 27 september: feest van de ontmoeting op het schoolplein 
Wat geweldig fijn dat we, nu de coronaregels grotendeels weggevallen zijn, elkaar ook op 
school weer normaal kunnen ontmoeten! Om dat te vieren, nodigen we u aanstaande maandag 
van 8.30 tot 9.00 uur uit op het plein. Er is dan muziek en we maken met stoepkrijt samen een 
grote tekening op het plein. Voor het krijt wordt gezorgd. De koffiebus is er maandag ook en is 
vanaf dan sowieso weer regelmatig maandagochtend voor school te vinden. Om de 
feestvreugde te verhogen zouden wij graag alle kinderen en ouders een koekje willen 
aanbieden. Zijn er ouders die voor hun eigen klas koekjes willen bakken voor de kinderen, 
ouders en leerkrachten? Graag suikervrij. Als u wilt bakken graag doorgeven aan de leerkracht. 

➢ Ouders die willen mee-musiceren zijn van harte welkom met hun instrument. Wie van 
tevoren thuis wil oefenen, kan even mailen naar juf Margaret voor het repertoire: 
m.vanvelden@vrijeschoolzutphen.nl 
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Welkom bij Michaëlsfeest woensdag 29 september  
We kunnen u als ouders ook weer welkom heten bij de jaarfeesten. Om te beginnen bij het 
verslaan van de draak tijdens het Michaëlsfeest op woensdag 29 september. Dat vindt plaats 
op het veld bij het tunneltje, van 11.30 tot 12.30 uur. Afstand houden hoeft dan niet meer, ook 
niet op andere momenten, en we kunnen elkaar en de kinderen weer een hand geven. De 
ouderavonden vinden vanaf volgende week ook weer plaats op de oude manier: met alle 
ouders van de klas en desgewenst met twee ouders per kind. 

 

Brengen en halen 
Behalve bij speciale gelegenheden zien we het schoolplein als de ruimte voor de kinderen en de 
leerkrachten. Dat betekent dat u ‘s ochtends op de stoep van uw kind afscheid neemt of hem 
of haar in de fietsenstaling helpt en daar gedag zegt. Als u een mededeling voor de leerkracht 
heeft, geef dan even een briefje mee. 

Ook voor het ophalen in de middag geldt dat de ouders de kinderen op de stoep opwachten. 
Maar wanneer u de leerkracht van uw kind even wilt spreken bent u ‘s middags uiteraard wel 
weer gewoon welkom in het gebouw. 

Voor de kleuters ontvangt u een apart bericht over het halen en brengen. 

Ceciel Wolfkamp, directeur 

 

Vrijwillige Ouderbijdrage/Schoolkassa/ Gewijzigd rekeningnummer 
Maandag ontvangt u via schoolkassa een bericht voor het overmaken van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Het is een betaalverzoek voor de vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2021-
2022.  
 
Zoals elk jaar vragen we per kind een vrijwillige basisbijdrage van € 75,- voor de klassenpot, dat 
gebruikt wordt voor o.a. schoolreisjes, excursies en jaarfeesten. Er worden per klas veel 
activiteiten gedaan waar uw kinderen aan deelnemen. 
 
De vrijwillige extra ouderbijdrage hebben we nodig om het vrijeschoolonderwijs goed vorm te 
kunnen blijven geven. Als richtlijn vragen wij een bedrag van €330 - €500. Dit is inclusief de 
vrijwillige basisbijdrage van €75. De extra bijdrage wordt zeer gewaardeerd. 
 
Ons bankrekeningnummer is gewijzigd, Schoolkassa is eraan gekoppeld. Voor rechtstreekse 
betalingen graag een mailtje naar administratie@vrijeschoolzutphen.nl. Maandag ontvangt u 
de brief over de vrijwillige ouderbijdrage per e-mail en via uw kind (papieren versie). 
 

Anja Mostert, administratie 
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Verkeersituatie school 
Sinds Gerlof van der Velde, onze conciërge, ’s ochtends voor de school staat om ouders eraan 
te herinneren niet dicht bij de school te parkeren, zetten bijna alle ouders hun auto minstens 
200 meter van de school vandaan. Op de kleine groep die dit (nog) niet doet, doen wij een 
dringend beroep om niet dicht bij de school te parkeren en de kinderen niet pal voor de school 
uit de auto te laten stappen. 

Het gaat om de veiligheid van uw en ‘onze’ kinderen! 

Ceciel Wolfkamp, directeur 

 

Klas 1 - letterpret 
Ik, mik, roos, maan, vos, kim, mos, mis… De kinderen in klas 1 hebben al ongeveer 10 letters 
geleerd. Iedere week komen er nieuwe letters bij en daar kunnen ze steeds meer woordjes 
mee maken. Wat een plezier beleven ze daarmee! Iedere letter komt naar de kinderen toe 
middels een sprookje. Uit dat sprookje ontstaat een beeld en in dat beeld zit de letter 
‘verstopt’. Zo wordt er niet alleen geleerd met het hoofd, maar ook met het hart en de handen. 
Want al die mooie letterbeelden worden getekend in een schrift. We lopen de letters, we 
oefenen op krijtplanken, we maken ze van bijenwas, we spelen er spelletjes mee, we schrijven 
ze in scheerschuim. Alles om de letters heel goed te leren kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze week is de rekenperiode begonnen en 
komen ook de cijfers allemaal één voor één aan 
bod.  

Wat een rijkdom in de eerste klas! 

Juf Rozemarijn 
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Driekoningenspel: speel je mee? 
Elk jaar op de eerste vrijdag na de kerstvakantie speelt een leuke groep (groot)ouders en 
belangstellenden het Driekoningenspel voor de kinderen van de Zutphense vrijescholen. We 
gaan dit jaar weer repeteren en je kunt nog meedoen! De eerste bijeenkomst is op 13 oktober 
om 19u30 bij Vrije School de Berkel aan de Henri Dunantweg 4 in Zutphen. Meld je aan via 
koen@defyn.nl of bel 06-82741453. Meer informatie en data in de bijlage bij dit weekbericht. 

 

Landelijke VOK-themadag: De noodzaak van levend onderwijs in een digitaal tijdperk 

Na ruim een jaar van onzekerheden rondom het coronavirus, waarin leerlingen vaak digitaal 
onderwijs hebben ‘ondergaan’, kun je je afvragen wat hiervan de gevolgen zijn. Met andere 
woorden: wat zijn ziek- en gezondmakende kwaliteiten van het onderwijs? Tijdens de landelijke 
VOK-themadag op 26 september 2021 laten twee sprekers hun licht over dit onderwerp 
schijnen. Meer informatie in de bijlage bij dit weekbericht. 

 

Kinderboekenweek: Wat weet jij over de Vikingen? 
Speciaal voor de Kinderboekenweek organiseren Boekhandel Van 
Someren & Ten Bosch en de Bibliotheek een bijeenkomst met de 
schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk: Bette Westera. Zij zal 
vertellen over Tiril en de toverdrank, een verhaal dat speelt in de tijd van 
de Vikingen. Wat weten de kinderen over de Vikingen en hun 
gewoonten? In Tiril en de toverdrank krast Thialfi met een takje 
runentekens in het zand. Wat schrijft hij? Tirils vader Sivert moet een 
gedicht schrijven, maar het rijmen gaat hem slecht af. Kunnen de 
kinderen hem helpen? Natuurlijk lees Bette ook voor uit Tiril en de 
Toverdrank. Bette Westera schrijft al meer dan 20 jaar mooie, grappige, 
ontroerende en prijswinnende boeken. Dit jaar won ze voor haar boek 
Uit elkaar de Woutertje Pieterse Prijs, de Gouden Griffel en de 
Boekenleeuw. 

 
13 oktober 2021 
15.00 – 16.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Zutphen 
Leeftijd 7-12 jaar 
Toegangskaarten € 2,50 
 

Kaartjes zijn te reserveren via onze website www.somerentenbosch.nl of in de winkel. 
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