
 

 

 

 

 

 

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 
Di 5 okt  Ouderavond klas 1 
Woe 6 okt  Ouderavond klas 5 
Do 7 okt  Ouderavond klas 2 
Di 12 okt  Ouderavond klas 6 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 
 
Positieve coronatest in kleuterklas en klas 5  
Helaas zijn deze week twee kinderen positief getest op het coronavirus. Het gaat om een kind 
uit de kleuterklas van juf Barbara en om iemand uit klas 5. De kinderen en leerkrachten van 
beide klassen zijn volgens de richtlijnen van de GGD woensdag in quarantaine gegaan. Wanneer 
de kinderen weer naar school kunnen, is afhankelijk van de vraag of de ouders van deze klassen 
ervoor kiezen om hun kind te laten testen én van de testuitslag. Dat kan deze week al zijn, of 
medio volgende week. De ouders van de betreffende klassen zijn daarover geïnformeerd. Let 
op: in deze situatie geldt niet de uitslag van een zelftest. Kinderen/volwassenen moeten door 
de GGD getest worden. De keuze om kinderen te laten testen is uiteraard volledig vrij en aan de 
ouders. Als school treden we op geen enkele wijze op in dat besluit. 
 
Er zijn veel verschillende opvattingen over de aanpak van het coronavirus. Als stichting hebben 
we vorig jaar besloten om de richtlijnen van het RIVM/GGD te volgen. We vragen u als ouders 
(dus ook van andere klassen) om dezer dagen extra alert te zijn op de inmiddels bekende 
symptomen die kunnen wijzen op een mogelijke besmetting. 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
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Klas 4, 5/6 en 6 doen mee aan de Jantje Beton Loterij 
Van 15 t/m 29 september verkopen de leerlingen uit klas 4, 5/6 en 6 loten voor de Jantje Beton 
Loterij (klas 5 doet de kinderzegels en gaat binnenkort daarvoor langs de deuren). De helft van 
de opbrengst mogen wij als school zelf besteden aan ons mooie schoolplein. Jantje Beton kan 
met de andere helft van de opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land ondersteunen.  
 
Verkoop alleen aan familie, buren of bekenden. 
Op woensdag 15 september ontvangen de leerlingen van klas 4, 5/6 en 6 een persoonlijke 
envelop met daarin het lotenboekje (à 10 loten) en een ouder-infoblad. In de klas krijgen ze hier 
uitleg over. De loterij is een actie gericht op de verkoop van loten aan familie, vrienden en 
kennissen. Kinderen hoeven niet met geld over straat omdat er een automatische afschrijving 
plaatsvindt.   
 
Over Jantje Beton  
Jantje Beton wil dat kinderen vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun 
eigen buurt. Want buitenspelen is leuk én gezond. Door mee te doen aan de loterij levert onze 
school een bijdrage aan het speelplezier van duizenden kinderen in Nederland. Dat is hard 
nodig in een tijd waarin 80 procent van de kinderen te weinig beweegt. Wilt u meer weten over 
de projecten van Jantje Beton of heeft u nog vragen over de loterij? Neem dan contact op met 
juf Saskia of ga naar www.jantjebeton.nl.  
 
Actie Doekoe  
Deze week is het speelgoed binnengekomen dat uitgezocht mocht worden van het geld van de 
Doekoe-actie. Klas 4 heeft bedacht hoe het bedrag, €275, besteed zou worden: 
 

• 1 set streethockeysticks     

• 1 ballenpomp      

• 2 springballen/loloballen     

• 2 voetballen      

• 1 basketbal     

• 2 skippyballen    

• 1 elastieken      

• 7 partijlinten 
  

Het was leuk de kinderen enthousiast te zien spelen met het nieuwe materiaal! Deze extra 
inkomsten hebben we te danken aan de ouders en leerkrachten die boodschappen hebben 
gedaan bij de Coop. Met de Jantje Beton-actie zijn de kinderen weer aan zet. We kunnen 
daarmee wel zo’n €1000 ophalen! Willen jullie de kinderen zoveel mogelijk supporten en 
aanmoedigen? Alvast bedankt!  
 
Juf Saskia Kiekebelt  

https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/hoe-het-werkt?utm_source=loterijnieuwsbrief&utm_medium=email
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Planning schoolfotograaf maandag 13 en woensdag 15 september 

 
Verlofaanvragen voor leerlingen 
Voor extra verlof wegens huwelijk, huwelijksjubilea of vakantie (maximaal twee weken) moet 
een daarvoor bestemd formulier worden ingevuld. Vakantieverlof kan alleen worden 
aangevraagd als uw werkgever u verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen. Uw 
aanvraag voor extra verlof moet, met een werkgeversverklaring, ten minste één maand vóór 
uw vakantie worden ingediend.  

Uw aanvraag wordt zo nodig voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Zutphen. Op de website www.leerplicht.net vindt u de richtlijnen voor het wel/niet mogen 
verlenen van verlof. De leerplichtambtenaar controleert elk jaar de verlofaanvragen. 
Een verlofaanvraagformulier kunt u afhalen bij de administratie of opvragen via de mail 
administratie@vrijeschoolzutphen.nl  
 

Anja Mostert, administratie 

Maandag 13 september Woensdag 15 sept. 

8.45 Broertjes/ zusjes 8.45 Klas 1 

9.30 Broertjes/zusjes 9.30 Klas Barbara 

10.00 Klas Monique 10.00 Klas 2 (klassenfoto einde dag) 

10.30 Pauze 10.30 Pauze  

11.00  Klas Enny 11.00 Klas 3 

11.45 Klas 5/6 11.45 Klas 4 (klassenfoto op maandag) 

12.30 pauze   

13.15 Klas 5   

14.00 Klas 6   

http://www.leerplicht.net/
mailto:administratie@vrijeschoolzutphen.nl
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Bad van licht: Kids!  
Op zondag 10 oktober spelen Lies en Daniëlle met hun twee harpen weer een Bad van Licht 
voor kinderen en hun ouders of begeleiders. Een magische middag om op te laden en te 
ontspannen met het gezin. Het concert vindt plaats in de eeuwenoude Gudulakerk in Lochem. 
We spelen o.a. Keltische nummers en sprookjesachtige improvisaties, om jullie mee te nemen 
in de magische wereld van de harp. En we zullen ook zeker samen een lied zingen! 
                                                           
Het is een ligconcert, dus neem zelf je matjes, dekentjes, kussens en knuffels mee! Het concert 
is van 13.30 tot 14.15 uur. Fijn als je een kwartiertje eerder komt om je plekje te maken in de 
kerk. Mail voor meer informatie en opgeven naar Daniëlle: info@danielleuriel.nl 
 
Ben je 12+ en wil je toneelspelen, dansen, rappen of een animatiefilm maken? Schrijf je dan nu in. 
Theatergroep Woest Oost is een theatergroep die voorstellingen maakt voor spelers van 12-25 
jaar. Dit jaar starten we met De Werkplaats. Op 7 zaterdagen in oktober en november zijn er 
verschillende workshops te volgen. Je kunt je inschrijven voor 1 workshop, voor meer of voor 
allemaal. Kijk voor meer informatie over de workshops in de bijlage of op www.woestoost.nl  

Bijlagen 
Lesdagen Academie voor ouders en verdiepingsavonden, Woest Oost Werkplaats en 
wijksportdag wijk Noordveen. 
 

mailto:info@danielleuriel.nl
http://www.woestoost.nl/

