
 

 

 

 

 

 

Ma 13+ wo 15 sept Schoolfotograaf 
Di 14 sept  Ouderavond klas 4 
Ma 20 sept  Ouderavond klas 5/6 
Di 21 sept  MR-vergadering 
Di 28 sept  Studiedag, kinderen vrij 
Woe 29 sept  Michaëlsfeest 
Do 30 sept  Ouderavond klas 3 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 
 
 
Studiedag over het wezen van de school 
In de laatste week van de zomervakantie hebben we ons als lerarencollege voorbereid op het 
nieuwe schooljaar. Dat deden we aan de hand van een meditatie van Rudolf Steiner bij de 
opening van de eerste Waldofschool in Stuttgart in 1919. Steiner zei: “Wij willen ons denken zo 
ontwikkelen dat wij ons bewust kunnen zijn: achter ieder van ons staat zijn engel, die zijn 
handen zacht op ons hoofd legt; deze engel geeft jullie de kracht die jullie nodig hebben. Boven 
jullie hoofden zweeft de rei van aartsengelen. Zij brengen van de één naar de ander, wat de één 
aan de ander te geven heeft. Zij verbinden jullie zielen. Daardoor ontstaat de moed die jullie 
nodig hebben. Uit de moed vormen de aartsengelen een schaal. Het licht van de wijsheid wordt 
ons geschonken door de verheven wezens van de Archai, die niet als groep verschijnen maar 
zich, komend vanuit het oerbegin en verdwijnend in oer-verten, openbaren. In deze ruimte 
rijzen zij alleen op in de vorm van een druppel. De heersende tijdgeest laat een druppel van het 
licht van de tijd vallen in de schaal van de moed.” 
 
Begeleid door Jaap van de Weg, die gesprekken leidt over karma- en wezensvragen, lieten we 
deze tekst op ons inwerken. De engelen waar Steiner het over heeft, helpen elk kind en elke 
leerkracht op school om te worden wie hij in wezen is. De engelen geven ons de kracht om juist 
díe dingen te doen in het leven die nodig zijn om onszelf te verwezenlijken. We bespraken ook 
wat er nodig is om het wezenlijke van de ander te zien. Daarvoor is het in eerste instantie nodig 
om door het uiterlijk van de mens heen te kijken. Wie gaat daarachter schuil? Maar het is ook 
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van belang om door je eigen emotionele reactie op de ander - je sympathieën en antipathieën - 
heen te kijken. Pas dan kom je in de buurt van het wezen van de ander. 
 
Vervolgens keken we naar het wezen van de school. Wie of wat is dat? En wat is er nodig zodat 
dat wezen vanuit de geestelijke wereld zich met de school kan verbinden? We realiseerden ons 
dat onze eigen band met de school en de mate waarin we de school samendragen, 
voorwaarden zijn om de geestelijke kracht van de school in de wereld tot uitdrukking te 
brengen. Juist voor dat gezamenlijk dragen van de school was deze studiedag aan het begin 
van het nieuwe schooljaar van grote waarde. 
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 5/6 
 
Schooltijden 
Zoals we voor de vakantie berichtten hebben we dit schooljaar onze schooltijden aangepast. Dit 
geldt voor de klassen 1 t/m 6. Op maandag en vrijdag eindigt de school voor de klassen 1 en 2 om 
12.45 uur. Op  woensdag zijn alle klassen om 12.45 uur uit. Een overzicht van alle schooltijden staat  
in het jaarboekje en op onze website. 

 
Ouderavonden kleuterklassen 
De nu geplande ouderavonden van de kleuterklassen vervallen. Nieuwe datums volgen binnenkort.  
Juffie Monique, juffie Barbara, Juffie Enny en meester Timo. 

 
Welkom  
We verwelkomen nieuwe leerlingen die nu na de zomervakantie zijn gestart: Dion 
Platzbeecker, Abel de Winter, Cato de Winter, Álfarr Olsen, Lisanne Reemer en Sosanna Baltes. 
 
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 
Team Zonnewende   
 
Euritmietjes 
Vanaf klas 1 is het mogelijk euritmietjes aan te schaffen via school. 
Het systeem werkt als volgt: Geef je kind een enveloppe met daarin € 10,= mee en zet naam 
kind en klas op de enveloppe. 
Je kind kan deze enveloppe afgeven bij juf Anja van de administratie of aan juf Margaret. 
Wil je graag tweedehands ? Geef dat dan aan op de enveloppe, indien op voorraad, worden 
deze gegeven. 
Tweedehands in goede staat kunnen via deze weg ook ingeleverd worden. Dan komt er  
€ 5,= retour. 
De kleuters hebben een eigen systeem. 
Juf Margaret 
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Kleuterklas juffie Enny 
Het was een klein feestje om de eerste dag van het nieuwe schooljaar de kleuters te 
ontvangen. Al die lieve snoetjes weer voor me, ieder kind op zijn of haar eigen manier 
verwachtingsvol, maar ook een beetje gespannen om weer naar school te gaan. Sommigen 
hadden even een traantje, maar dat was gelukkig gauw weer over. Elk kind mocht in de kring 
iets vertellen over de vakantie. Het is fijn om te horen wat op kinderen indruk maakte. Soms 
waren dat heel gewone dingen, soms heel speciale belevenissen: geslapen in een slaapzak met 
een rits, een ritje op een paard gemaakt, geslapen in een stapelbedje in de caravan, gevaren in 
een boot die gevaarlijk heen en weer schommelde, zeehondjes gezien, heel ver gefietst, een 
wiebeltand, nieuwe schoenen, gesprongen op een springkussen, gegleden van een glijbaan het 
zwembad in, gevaren in een zwemband die werd voortgetrokken door een boot… 
 
Toen de kinderen mochten gaan spelen, was het alsof er geen vakantie was geweest. Ze 
vonden allemaal direct hun weg in het vrije spel. Ze speelden zo fijn, met veel aandacht en 
plezier en ook lief en zorgzaam voor elkaar. Dit moet wel een heel mooi schooljaar worden! 
 

 
Aan het einde van de dag vertelde ik het verhaal (poppenspelletje) van Hans die de wijde 
wereld inging en die behalve een maiskorrel helemaal niets had. Maar, dacht hij, dat is toch al 
heel wat. Aan het einde van het verhaal heeft hij geen maiskorrel meer, maar wel een huisje en 
een lieve vrouw. Op de foto kun je zien hoe het poppenspelletje van Hans eruit ziet. 
 
Juffie Enny 
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Zingen bij ouderkoor Gioia 
Het koor Gioia, voor ouders (en vrienden) van de vrijescholen in Zutphen, is alweer gestart. 
Elke woensdagavond van 20.00 - 21.30 uur komen we bij elkaar in de grote zaal van de 
Zonnewende. Heb je zin om te zingen in een koor onder de ervaren leiding van Marrion 
Dijkman? Kom dan gerust een keer meedoen om te kijken of het wat voor je is. We zingen 
meerstemmige liedjes in allerlei talen en moeilijkheidsgraden en we gaan met de seizoenen 
mee. Ook het niveau van de huidige zangers is divers. Meer informatie vind je op Ouderkoor 
Vrijescholen Zutphen | Vrijeschool De Zonnewende. 
 

https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/school-in-beeld/ouders-en-school/ouderkoor-vrijescholen-zutphen
https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/school-in-beeld/ouders-en-school/ouderkoor-vrijescholen-zutphen

