
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 7 juli  Toneeluitvoering klas 6 voor ouders 
Vrij 8 juli  Laatste schooldag, kinderen 11.00 uur vrij 
Ma 11 juli  Start zomervakantie (t/m 19 augustus) 
Ma 22 aug  Eerste schooldag klas 1 t/m 6 (10.00 – 12.00 uur) 
Di 23 aug  Eerste schooldag kleuters (8.25 – 12.45 uur) 
Ma 29 aug   Ouderavond kleuters Barbara en kleuters Monique 
Di 30 aug  Ouderavond kleuters Enny/Myrthe 
Ma 5 sept  Schoolfotograaf / Ouderavond klas 6B 
Di 6 sept  Ouderavond klas 4 
Vr 9 sept  Schoolfotograaf 

Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Afscheidsgroet Ceciel Wolfkamp 
Morgen neem ik afscheid van de school en de stichting. Ik kijk terug op een prachtige periode dat ik 

hier in Zutphen op de vrijeschool heb mogen werken, vanuit de visie van het vrijeschoolonderwijs, 

waarbij hoofd, hart en handen worden aangesproken.  

 
Het onderwijs is veel veranderd in de afgelopen jaren. Passend onderwijs deed zijn intrede en 
daarmee het gevoel dat ons prachtige vrijeschoolonderwijs onder druk kwam te staan.  We moesten 
opbrengstgericht werken en het onderwijs passend maken voor elk kind. Binnen de les gingen we 
variaties aan opdrachten geven die aansluiten bij de verschillende niveaus van de kinderen. We 
maakten handelingsplannen, groepsplannen, kindvolgdocumenten en ontwikkelingsperspectieven. 
Dat betekende veel papierwerk, maar ook hulpmiddelen om het kind te bieden wat het nodig heeft. 
Daarbij kregen we de onontbeerlijke steun van het samenwerkingsverband: de onderwijsconsulent 
en de orthopedagoog. Zij zagen de kracht van ons vrijeschoolonderwijs en genoten van ons aanbod 
en onze kijk op kinderen en zochten samen met ons naar oplossingen voor het kind dat extra 
ondersteuning nodig had. 
 
Jarenlang heb ik de steun ondervonden van de MR.  Zij dachten mee en gaven opbouwende 
feedback en advies. Dank jullie wel daarvoor.  
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Een woord van dank aan alle ouders die hun kind aan onze school toe vertrouwden.  En die ons met 
veel hand- en spandiensten ondersteunden.  
 
Er was altijd het goede gevoel in het team. We beleefden grote saamhorigheid.  Er was het 
voortdurend streven om de antroposofisch menskunde voorop te stellen.  
 
Het fantastische verblijf van ons team in Dornach was een prachtige afsluiting. We hadden veel 
plezier. We spraken er niet over school.  We zongen en zongen, ook in de trein, in het Goetheanum, 
op het terras en in het restaurant. 
 
Door dit alles heen klonk de humor, altijd was er humor, altijd konden we lachen. En daar ben ik mijn 
collega’s eeuwig dankbaar voor. Ik zal jullie missen. 
 
Ik wens kinderen, ouders, collega’s nog vele fijne jaren toe op onze prachtige school.   
Ik draag het stokje met liefde over aan mijn opvolger Myra Giesen en wens haar veel succes. 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 

 
 
Speech van Joan Plooijer 

Wat hebben Maarten van Roosendaal en Rudolf Steiner met elkaar gemeen? Twee totaal 

verschillende mannen. Behalve dat ze allebei zelf dood zijn, deelden ze een bepaalde manier van 

naar de dood kijken. Of moet ik zeggen naar het leven? Rudolf Steiner was voor mij de eerste mens 

die het had over de geestelijke wereld waarin we vertoeven voordat we naar de aarde neerdalen om 

geboren te worden. Niet het leven na de dood, maar ook het leven ervoor. Maarten van Roosendaal 

zong zijn prachtige nummer: “Doden met verlof, wij zijn doden met verlof…” 

 

De meeste tijd zijn we er niet, en maar heel even wel. Onze tijd op aarde gaat zo snel voorbij  dat de 

goden zich krom lachen over alle problemen die wij weten te creëren in de korte tijd van ons bestaan 

op aarde.  

 

Ik ben nog niet dood, maar wel weer een stapje dichterbij het eind van dit heerlijke leventje op 

aarde. Wat ik 20 jaar als kleuterjuf aan de kinderen heb meegegeven is genieten. Geniet ervan met al 

je zintuigen. De laatste 10 jaar als onderbouw juf heb ik het accent gelegd op wie je bent. Wees trots 

op wie je bent en vergelijk je niet met een ander. Dat is geen gemakkelijke opgave. Kinderen zuchten 

en lijden onder hun dyslexie, AD(H)D, hechtingsstoornis, PDD-NOS, autisme, echtscheiding, ziekte, 

hoogbegaafdheid enzovoort. Wat belangrijk is dat we bewust zijn dat al deze etiketten de kinderen 

geen enkel recht doen. Als leerkracht mag je van hele, complete kinderen houden. 

  

Dat heb ik gedaan en daar dank ik jullie voor. Mijn lieve collega’s waarmee ik al die jaren heb kunnen 

zeuren en zuchten, maar vooral ook heb kunnen genieten van dit prachtige beroep.  
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Hoeveel en hoe vaak heb ik handen geschud? Iedere ochtend en iedere middag weer… Ik sluit af met 

een gedicht over handen geven van Marc Tritsmans: 

 

 

VOOR HET EERST 

Je schudt wel wat handen 

Voelt er af en toe een  

Kort op je schouder 

 

Maar dit: zo’n hand 

Een heel zachte warme 

Opeens veel langer dan vijf 

tellen in de mijne zich nestelend 

had ik het toen al meteen 

moeten vermoeden – maar ook 

later heeft niemand mij ooit  

verteld dat dit nooit 

 

meer in mijn leven 

zo adembenemend 

zou kunnen worden herhaald 
 

 

Joan Plooijer, leerkracht klas 6 
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Feestelijk afscheid juf Ceciel en juf Joan met Circus Kunst  
Dinsdag stond in het teken van het afscheid van Ceciel en Joan. 
De dag begon op het plein waar alle kinderen van de school de 
twee juffies toezongen. Daarna werd Zutphen verrijkt met een 
nieuwe straatnaam: we hebben het wandelpad over het plein 
richting de brug vernoemd naar Ceciel.  
 
En toen begon de langverwachte circusdag onder leiding van 
Jeroen en Nathalie van Circus Kunst. In de ochtend deden de 
kinderen mee met verschillende workshops, zoals jongleren, 
acrobatiek, koorddansen en éénwielfietsen.  
 
Rond de pauze was er ijs van Talamini en in de middag gaven alle 
klassen een heuse circusvoorstelling voor de hele onderbouw. 
Ondertussen kregen de kleuterklassen in hun lokaal een eigen, 
kleinschalige voorstelling te zien.  
 
Het was al met al een prachtig, kleurrijk, spectaculair en zonovergoten afscheidsfeest op ons mooie 
plein. Een plein dat binnenkort wordt verrijkt met een mooie nieuwe picknicktafel: het 
afscheidscadeau van Ceciel aan de school en de kinderen. 
 
Team Zonnewende 
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Gevonden kleding 

In de kist in de hal van de school liggen heel veel gevonden kledingstukken.  Morgen wordt het 

uitgestald op de brug.  Wat over blijft gaat daarna naar de kringloop.  Dus wie nog wat mist…. 

 

 

Nieuw registratie- en aannamebeleid 

De afgelopen maanden hebben Vrijeschool de Berkel en Vrije School de Zonnewende samengewerkt 
aan een gemeenschappelijk registratie- en aannamebeleid met als doel een eerlijkere en 
overzichtelijkere aannameprocedure. 
 
Kinderen kunnen geregistreerd worden vanaf hun 2e verjaardag tot het moment dat het besluit van 
plaatsing valt (zie de bijlage ‘registratie- en aannamebeleid Berkel en Zonnewende’ onder het kopje 
‘aannamenprocedure voor kleuters’). 
 
Ook voor kinderen waarvan broertje(s)/zusje(s) al naar school gaan moet door de ouders in de 
betreffende periode een registratieformulier worden ingevuld, let hier dus zelf goed op. Als het 
registratieformulier wordt ingeleverd nadat het moment van plaatsing voor de betreffende cohort 
heeft plaatsgevonden zal het kind alleen nog op de wachtlijst kunnen worden geplaatst. 
 
Leerlingen die al een plaats is toegezegd behouden hun plaatsing. 
 
In de bijlage ‘registratie- en aannamebeleid Berkel en Zonnewende’ vind je het volledige nieuwe 
registratie- en aannamebeleid. Zowel het registratie- en aannamebeleid als ook het 
registratieformulier staan op www.vrijeschooldezonnewende.nl. 
 
Mochten jullie vragen hebben m.b.t. het registratie- en aannamebeleid, dan kun je die per mail sturen 
naar aanmelden@vrijeschoolzutphen.nl. 
 
 

 

 

 

 

Bijlage(n):  

 

- Registratie- en Aannamebeleid Berkel en Zonnewende 

- Sport-Roeffeldag 25 september (aanmelding geopend) 

- Lesdagen Academie voor Ouders Zutphen (herhaling) 

- Muzikaal poppenspel Vingerhoedje 

http://www.vrijeschooldezonnewende.nl/
mailto:aanmelden@vrijeschoolzutphen.nl

