
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Za 9 april  Tuinochtend (9.00 – 12.30 uur) 
Do 14 april  Ouderavond klas 5/Paasviering  
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
Voorstellen nieuwe directeur 
Al geruime tijd weten we dat Ceciel Wolfkamp aan het einde van dit schooljaar afscheid neemt 
als directeur van De Zonnewende. Zij gaat genieten van een welverdiend pensioen.  

De zoektocht naar haar opvolging is daarom eind 2021 in gang gezet.  
Ik ben verheugd u te melden dat Myra Giesen per 1 augustus het stokje 
van Ceciel overneemt. Menigeen kent Myra inmiddels vanuit de 
antroposofische gemeenschap, als docent op Vrijeschool Zutphen vo 
en als vrijeschoolouder. 
Na het doorlopen van de sollicitatieprocedure heeft de 
benoemingsadviescommissie (BAC) mij positief geadviseerd over de 
benoeming. Ik wil de BAC bedanken voor de zorgvuldige en grondige 
manier waarop zij deze procedure heeft doorlopen.  
Vervolgens verleende de medezeggenschapsraad een positief advies 
op de benoeming, waarna ik deze benoeming definitief maakte.  
 
Haar sollicitatiebrief sloot Myra af met de woorden: “Graag zou ik in de 

functie van schoolleider me aan De Zonnewende willen verbinden om zo samen met de 
leerkrachten en ouders om de kinderen heen te kunnen staan en hen te kunnen begeleiden in hun 
ontwikkeling als mens.” Ik sluit mij volledig aan bij deze wens. Zelf heb ik slechts korte tijd om 
met Myra samen te werken, omdat ik vanaf september met pensioen ga. Ik wens de school, 
collega-scholen en het bestuurskantoor een heel prettige en constructieve samenwerking toe.  
 
Frans Ebskamp, bestuurder  

Foto: Nike Martens 
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Nieuwe IB-er 
We zijn erg blij dat we de vacature van intern begeleider hebben kunnen invullen. 
Florianne van Hasselt is 1 maart begonnen als IB-er.  
Zij is verantwoordelijk voor de klassen 4 tot en met 6. 
Ze is bereikbaar via haar mail  f.vanhasselt@vrijeschoolzutphen.nl  
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
 

Nieuwe kleuterjuf  
Sinds enige maanden werkt Rafaella Van Keulen twee dagen per week in de kleuterklas van 

Enny Post. Helaas kan ze deze baan niet combineren met haar gezin. Zij gaat 

ons daarom  volgende week verlaten. We vinden dit uiteraard heel spijtig. Gelukkig hebben we 

een nieuwe juf gevonden: Myrthe Jansen. Zij is ruim een jaar geleden afgestudeerd aan de 

Vrijeschool Pabo en  gestart als kleuterjuf in Uden waar ze twee dagen werkt. 

We zijn blij dat ze naast haar baan in Uden ook twee dagen bij ons op school komt werken.  

Ceciel Wolfkamp, directeur  

 

Tuinochtend 

Het voorjaar is begonnen en wij mogen elkaar ook eindelijk weer ontmoeten op school. 

Hoogste tijd dus om samen onze mouwen op te stropen en het prachtige schoolplein op te 

knappen.  Zodat onze kinderen hier weer urenlang lekker buiten kunnen spelen! 

Zaterdagmorgen 9 April organiseren we weer een buitenklusdag. 

Om  9.00 uur starten we met koffie en daarna gaan we aan de slag. Rond 12.30 zijn we klaar. 

Graag zonder kinderen zodat we de aandacht op het schoolplein kunnen richten. 

Vele handen kunnen veel werk verzetten en samen is het ook heel gezellig. 

Aanmelden kan via Wicher onze conciërge: concierge@vrijeschoolzutphen.nl 

Nicolaas Bessels (vader van Kei klas 1 en Hillebrand klas 3 en Wicher Struik, conciërge  

 
Woensdag 30 maart creatieve middag voor alle kinderen  
Aanstaande woensdag 30 maart organiseren wij (kinderen uit klas 5/6) op het schoolplein een 

creatieve middag voor jullie kinderen!  

 

Waarom komen naar de creatieve middag? 

De creatieve middag is een middag waarop uw kind/kinderen een leuke middag hebben. Het 

wordt georganiseerd door leerlingen uit klas 5/6. Er zijn allerlei leuke, creatieve en sportieve 

activiteiten te doen:  

mailto:f.vanhasselt@vrijeschoolzutphen.nl
mailto:concierge@vrijeschoolzutphen.nl
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• schminken 

• blikgooien met prijs 

• zelf sieraden maken 

• koekhappen 

• sjoelen 

• origami/vouwcursus 

• de kleintjes kunnen ook een mooie tekening maken 

• Heb je alles gedaan? Gratis limonade!!! 

 

Voor de fietsenstalling van klas 6 is de entree waar je een strippenkaart kunt kopen voor €4,50 

euro. Ook leggen we daar alles nog een keer uit. Heb je geen contant geld bij je, geen 

probleem! Je kunt achteraf betalen. Al het geld wat we verdienen gaat naar ons eindkamp!! 

Terwijl jullie kinderen een leuke middag hebben, kunnen jullie zelf genieten van een kopje thee 

of koffie met wat lekkers dat je kunt kopen. Ook dat geld gaat naar ons eindkamp. 

Komen jullie ook?! Dat zouden we superleuk vinden!!! 

 

Leerlingen klas 6 

 
 
Hulpkring Oekraïne 
Vanuit de vrijeschoolbeweging wordt in verschillende Europese landen opvang gecoördineerd 
voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gedachte daarachter is dat het waardevol is als gezinnen 
met kinderen op een van de vrijescholen in Oekraïne kunnen worden opgevangen in gezinnen 
die net als zij een relatie hebben met de vrijeschool. Dat kan vertrouwdheid en veiligheid 
bieden. Dat is belangrijk, zeker voor de kinderen. Om deze opvang te coördineren is in 
Nederland de Hulpkring Oekraïne opgericht. De hulpkring richt zich daarbij niet uitsluitend op 
de opvang van vrijeschoolgezinnen: er wordt uiteraard ook hulp geboden aan mensen zonder 
relatie met een vrijeschool als daar vraag naar is. De hulpkring legt verbindingen met gezinnen 
die hebben moeten vluchten en probeert voor hen opvanggezinnen te vinden via het netwerk 
in de vrijeschoolbeweging. Als u vluchtelingen zou willen opvangen, dan kunt u dat aangeven 
via een formulier op de website van de Hulpkring Oekraïne. Als u wilt, kunt u daarnaast aan mij 
een e-mail sturen zodat we een lokaal overzicht kunnen maken van gezinnen die hun hulp 
aanbieden. U kunt uw bericht sturen aan t.reijngoud@vrijeschoolzutphen.nl. Voor zover 
bekend is er momenteel nog geen vraag naar opvang in de regio Zutphen gesteld, maar dat 
kan er komen. Via de site van de hulpkring is het ook mogelijk om de opvang financieel te 
steunen. 
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5-6 
 

https://www.antrovista.com/nieuws/hulpkring-oekraine-15518.html
mailto:t.reijngoud@vrijeschoolzutphen.nl
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Euritmie deel 3: elementen uitbeelden 
In deze bijdrage over euritmie wil ik het hebben over wat de kinderen in een euritmieles doen. 
Waar werken we aan? Muziek is een belangrijk onderdeel van de euritmieles. In de lagere 
klassen gaat het daarbij vooral om de sfeer van de muziek, wanneer we bijvoorbeeld statig 
schrijden als een koning, of sluipen als een leeuw. In de hogere klassen zijn het steeds meer de 
elementen van de muziek zelf waar we op bewegen. Bij het bewegen op de toonhoogte van 
een muziekstuk bijvoorbeeld bewegen we de handen omhoog (stijgende melodielijn) en 
omlaag (dalende lijn). Bij het ritme gaat het om de afwisseling tussen voor (versnellend) en 
achter (verlangzamend), bij de maat om het bewegen tussen rechts en links. Elk element heeft 
dus zijn eigen ruimte richting, samen vormen ze een driedimensionaal geheel. In de 5de klas 
ziet dat er dan zo uit: drie concentrische kringen waarbij elke kring één van de elementen 
uitbeeldt, die tussentijds moeten wisselen, waardoor de kinderen snel van het ene in het 
andere element moeten overstappen. Leuke oefening, die veel bewegelijkheid vraagt van de 
kinderen! 
 
Waar we ook aan werken zijn teksten, aan verhalen en gedichten. Ook hier beelden we de 
teksten eerst vanuit de sfeer uit (met één gebaar probeer je bijvoorbeeld het beeld op te 
roepen van een koning), om tenslotte vanuit de elementen van de taal zelf te gaan werken. De 
elementen van de taal zelf, wat wordt daar nu mee bedoelt, vraagt u zich misschien af? Om dat 
duidelijk te maken moeten we een paar dingen bespreken die niet zo vanzelfsprekend zijn. Het 
gaat dan met name om de klinkers en medeklinkers. 
 
Aah... Auw! Hihihi… Hé! Oooh... Hè? Het gaat hier om klinkers, er staat wel een medeklinker bij, 
maar die is van ondergeschikt belang. Wat valt u op aan deze tussenwerpsels of interjecties, 
zoals deze grammaticaal worden genoemd? Ze geven weinig informatie, geen beschrijving van 
feitelijkheden (zoals een uitspraak als 'daar is de deur!'). Wat ze laten horen is de stemming van 
degene die aan het woord is. Als we ons uiten proberen we over het algemeen verstaanbaar te 
zijn voor de ander. Als we verrast worden, of overweldigd worden door gevoelens, kan dat 
plaatsmaken voor een spontane uiting van ons gevoel. Door bij de klinkers een gebaar te 
maken wordt die spontane uitroep tot een bewuste handeling. Een uitroep als ‘Hè!’, waar 
misschien schrik of verontwaardiging in doorklinkt, kan door het maken van het gebaar van de 
E tot een helder beleven van de eigen grens worden. Rudolf Steiner noemt daarom dat 
klinkergebaren ons tot onszelf kunnen brengen. 
 
Hoe zit dat met medeklinkers? Iets is scherp of zacht, bol of puntig. Als u de S en de Z 
uitspreekt kunt u als het ware 'proeven' dat de S een scherpe klank is en de Z een zachte, net 
zoals de B een bolle en de P een puntige klank is. Het is even wennen, maar als je je ervoor 
openstelt is het vrij gemakkelijk om te ontdekken dat medeklinkers naast hun klank ook een 
bepaalde vormtendens hebben. Het werken met medeklinkers is daarom te vergelijken met 
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mimespel: je probeert met de medeklinkers die je uitbeeldt een indruk te geven van het 
karakter van datgene wat je uitbeeldt. 
  
'De vos lag op de loer'  
Als uw kind in de 3de klas of hoger zit moet u even vragen om het voor te doen, want deze 
regel is het begin van een gedichtje dat we in de 3de klas doen. Met de v en de s moeten de 
kinderen het karakter van de vos proberen uit te drukken, met de twee l’en het sluipen van die 
vos. Mimespel dus! Want wat doe je met de medeklinkers? Je geeft uitdrukking aan iets dat je 
juist niet zelf bent, maar waar je je wel mee verbonden kunt voelen. Rudolf Steiner spreekt in 
dit verband over het op kunnen gaan in het 'andere'.  
 
“Op welke manier gaat de euritmie om en geeft het gestalte aan muziek en het gesproken 
woord?” 
 
Johannes Treuren, vakleerkracht euritmie 

 

 


