
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 30 juni  Ouderavond nieuwe eerste klas 
Vrij 1 juli  Sint Jansfeest, kinderen ’s middags vrij (i.p.v. 24 juni) 
Do 7 juli  Laatste schooldag jongste kleuters 
Do 7 juli  Toneeluitvoering klas 6 voor ouders (i.p.v. 23 juni) 
Vrij 8 juli  Laatste schooldag, kinderen 11.00 uur vrij 
Ma 11 juli  Start zomervakantie (t/m 19 augustus) 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 

 

 
Afscheidsmoment Ceciel Wolfkamp en Joan Plooijer 
Op de laatste vrijdag van het schooljaar is er koffie op het plein. Daar kunt u, tussen 8.30 en 11.00 uur, 
afscheid nemen van Ceciel Wolfkamp en Joan Plooijer. Zoals u weet gaan zij onze school verlaten en 
genieten van hun pensioen. 
 
Team Vrije School De Zonnewende 
 
 
Volgend schooljaar communicatie over de klas via Parro 
Onze school moet aan strenge privacyrichtlijnen voldoen als het gaat om communicatie, delen van 
gegevens, foto’s et cetera. Voor het inplannen van oudergesprekken gebruiken we Parro. Dit 
systeem voldoet aan alle eisen. Vanaf volgend schooljaar gaat daarom alle communicatie over de klas via 
Parro. Ook foto’s worden via dit systeem gedeeld. Het maakt het regelen van ouderhulp ook 
makkelijker. Parro is ook mogelijk voor ouders die geen gebruik maken van een smartphone. Het kan via 
de laptop. Een aantal klassen gebruikt Parro al uitgebreid en de ouders kennen het systeem. Anderen 
zullen even moeten wennen. In de bijlage de handleiding met daarin hoe je Parro kunt downloaden en 
gebruiken. 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
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Klas 3: huizenbouwperiode 

De laatste vier weken staan in het thema van de huizenbouwperiode.  
Op verschillende manieren leren de kinderen de opbouw van het 
bouwen van een huis, met daarbij 
de ambachten. Natuurlijk wordt 
er ook zelf gebouwd. Met takjes, 
klei en stukjes stof maar ook met 
lego en zelfgemaakte steentjes.  

 

 

Ondertussen is er ook een huiswerkopdracht om thuis een huisje te ontwerpen en te maken.  
Zo komt er elke dag wel iets nieuws binnen waarover verteld wordt.  
Het is een fijne periode om het schooljaar mee af te sluiten! 

Sigrid Blokker, leerkracht klas 3 

 

 

 

 

 

 
 
Schoolreisje klas 4: Burgers Zoo 
Verslag van enkele kinderen uit de klas. 

Milou: We hadden het heel gezellig in de auto van Nicole (moeder Lina Verhage). Toen we in de 
dierentuin aankwamen, was het eerste wat ik zag de zwartvoetpinguïn. Want dat is vlakbij de ingang. We 
gingen in groepjes van vier door de dierentuin. Ik zat in een groepje met Eefje, Arend en Aaf. We 
begonnen in de Bush en daar zochten we meteen het water op. Er waren daar allemaal riviertjes, waar 
stenen in lagen om over heen te springen naar de overkant. De grote waterval vonden wij het allerleukst 
in de Bush. Daarna vertrokken we richting de Ocean. Het leek alsof je de vissen aan kon raken. Ze waren 
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heel mooi en groot, in allerlei kleuren en maten. Ik vond de 
glaskoepel het mooist, waar pijlstaartroggen over je heen 
zwommen. De lichtgevende vissen waren ook erg cool. 

 In de Desert was een prachtige slang met rood en geel. En er was 
een grot waar je in kon klimmen die uitkwam in een brug over de 
Desert. Vlak voor de lunch gingen we nog even naar de 
binnenspeeltuin, waar we bijna met de hele klas tikkertje deden. 
Dat was supergezellig. Daarna gingen we patat eten. Na het eten 
zijn we met zijn vieren naar de Mangrove gegaan. Er was een baby 
zeekoe. Maar klein was hij niet, eerder enorm. In de Safari zagen 
we een baby zebra. Verder hebben we nog giraffen, cheeta’s, 
neushoorns en leeuwen gezien. Daarna gingen we naar de Rimba. 
Daar zijn tijgers, Maleise beren en een wurgslang. Tot slot hebben 
we gezamenlijk nog een ijsje gegeten en een groepsfoto gemaakt 
bij de zwartvoetpinguïns. Het was super-superleuk!!!! 
 
Lewis: Het allerleukste van de dierentuin vond ik de speeltuin, het waren twee hele grote speeltuinen. Je 
kon glijden, klimmen en we deden tikkertje in de speeltuin. De doodshoofdaapjes vond ik het liefst, ze 
konden vanuit het topje van de boom in een heg springen. Ik zou willen dat ze los liepen zodat ik ze zou 
kunnen aaien. Het was een topdag! 

Eefje: Ik vond het superleuk om samen met mijn klas en met de juf te zijn, en om alle dieren te ontdekken. 
Er was daar een cheeta en dat is mijn lievelingsdier. Ik zag ‘m nu voor het eerst in het echt. Hij rende en 
klom in een boom. We zagen ook een ijsvogel die niet in een kooi zat. Hij zat bij een klein riviertje en toen 
heeft hij een vis gevangen. Alleen ons groepje zag de ijsvogel, dat vond ik best bijzonder. Arend heeft er 
een foto van gemaakt. En we zagen ook nog een levend muisje.  
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Niels: Ik vond alles wel leuk maar het leukst waren de 
speeltuin en de grot. Vooral de grot. Het was daar heel 
donker en je kon er ook in een soort gevangenis. Syb liet 
me een keer heel erg schrikken. De doodshoofdaapjes en 
de stokstaartjes vond ik de leukste dieren. We zagen ook 
muisjes, heel schattig. Niet alleen in een hok, maar ook 
gewoon buiten. En in de Bush waren hele kleine schattige 
groene hagedisjes. 

 

En nog een mooie tekeningen van Thijme:   
  
  En een van Dax: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geschenk van het getuigschrift 

Op de laatste schooldag tijdens de uitreiking van de getuigschriften, heerst er een vreugdevolle spanning 
in de klassen. De spreuken die de leerkracht voor het kind gemaakt of gekozen heeft worden door de 
docent voorgelezen en de klas raadt voor wie de spreuk en het getuigschrift is.  
 
Het hele jaar lang heeft de leerkracht met de kinderen gewerkt en ze waargenomen. Tijdens de 
afgelopen schoolmaanden hebben de leerkrachten avonden lang, dagen in de meivakantie of vele 
zondagen, hun waarnemingen van de kinderen omgezet in woorden, in een gedicht en in een tekening. 
Die vele uren van aandacht is een berg werk waar menig leerkracht tegenop ziet, maar al doende komt in 
het maken van het getuigschrift alle liefde samen waarmee de leerkracht met het kind gewerkt heeft.  
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Tijdens het schrijven van het getuigschrift overdenkt de leerkracht hoe het kind zich in de klas bewogen 
heeft, hoe het kind zijn best heeft gedaan bij alle verschillende vakken. Het kind verschijnt in zijn totaliteit 
in de voorstelling van de leerkracht. Het schenken van die tijd en aandacht aan het kind, kan gezien 
worden als het weven van een bijzonder geestelijk draadje tussen leerkracht en kind. De leerkracht biedt 
het kind het hele jaar door een handreiking om zich te verbinden; met de leerstof, met medeleerlingen en 
met de leerkracht zelf. Het getuigschrift vormt de kroon op het werk van het afgelopen jaar. Ook als het 
oefenen in het maken van verbinding ploeteren was. 
 
Wanneer de leerkracht het kind zijn getuigschrift geeft, voelt de leerkracht: wij hebben een jaar samen 
gewerkt, wij hebben ons best gedaan, het is bijzonder dat ik jou zo intensief heb mogen leren kennen. 
 
Tijdens de uitreiking van de getuigschriften heerst er ook de spanning van de naderende vakantie, 
waardoor de volheid van het geschenk van het getuigschrift maar deels beleefd wordt. 
 
Ouders spelen een belangrijke rol in het ontvangen van het geschenk dat de leerkracht met dit 
getuigschrift geeft. Door thuis in rust nog eens samen het gedicht te lezen en de tekening te bekijken en 
liefdevol terug te blikken op de dingen die goed en mooi waren, wordt het kind gesterkt in zijn vermogen 
om zich te verbinden.  
 

Jolien Wilmar, oud-ouder 

 
3 juli concert jeugdorkesten Petra Westra 
Op donderdag 23 juni gaf Preludio, onderdeel van stichting Arcato, op ons schoolplein een concert. Het 
was prachtig weer en er heerste een fijne sfeer. De kinderen van Preludio brachten daar een aantal 
nummers van hun repertoire ten gehore en werden daarbij warm ontvangen. Misschien leuk om te 
weten: Kiramai uit klas 5/6 en Janne uit klas 1 spelen bij dit orkest. Bij het concert mocht ook Lindsey 
(kleuterklas Juffie Enny en Juffie Mirthe) samen met Petra een nummer spelen. 
 
Zondag 3 juli zijn de jeugdorkesten Arcato, Scala en Preludio te bewonderen in Kerk de Wijngaard in 
Zutphen. Zij laten dan horen wat ze de afgelopen periode hebben ingestudeerd. De kinderen uit de 
verschillende orkesten hebben het heel gezellig onderling en dat maakt het leuk om naar te luisteren en 
te kijken. Een echte aanrader dus! In de bijlage meer info. 
 
Sjennie Loof, moeder van Lindsey (kleuterklas) en Milou (klas 4) 
 

 

 

Bijlage(n):  

 

- Handleiding-Parro-Talk-voor ouders 

- Sint Jansfeest 2022 → handige informatie voor morgenavond! 

- Programma concert Arcato, Scala en Preludio 


