
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 06 okt  Ouderavond klas 6a 
Ma 10 okt  Ouderavond klas 5 
Di 11 okt  Studiedag, alle kinderen vrij 
Wo 19 okt  Toneel klas 2 (9.00 uur voor ouders, 11.00 uur voor leerlingen) 
Do 20 okt  Ouderavond klas 1 
Ma 24 okt  Herfstvakantie (1 week) 
Di 01 nov  Ouderavond klas 3 
Wo 02 + do 03 nov Oudergesprekken klas 2 t/m 6 
Di 08 nov  MR (19.30 uur) 
Vrij 11 nov  Sint Maarten, kinderen ’s middags vrij 
Ma 14 nov  Klassenouderoverleg (8.35 uur) 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Welkom 
We verwelkomen nieuwe leerling Loek van Lith. Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 

Team Zonnewende 

 

 
Opruimers gezocht voor de toneelkast: herhaalde & dringende oproep 
We zoeken enkele ouders die dit schooljaar verantwoordelijk willen zijn voor het opruimen en bijhouden 
van de kast met toneelspullen voor de kinderen. Het is belangrijk dat een aantal mensen zich daarvoor 
meldt, zodat de klassen als ze aan hun toneelstuk werken gebruik kunnen maken van een overzichtelijke 
toneelkast. Graag melden bij Tobias Reijngoud, leerkracht klas 6b (t.reijngoud@vrijeschoolzutphen.nl). 
 
 
Het Romeinse Rijk: vormgeven aan de wereld 
In klas 6b hebben we het deze weken over de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Het is niet toevallig 
dat we op de vrijeschool die geschiedenis juist in de zesde klas behandelen. Rome is bij uitstek het Rijk 
van vorm. Of beter: van vormgeven aan de wereld.  
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De Romeinen legden door heel Europa wegen en 
waterwegen aan. Er was een staand beroepsleger.  
Wetten waren beschreven. Het bestuur was – in elk 
geval in bepaalde periodes – georganiseerd met 
vaststaande verdelingen van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van verschillende 
bestuurslagen. Dit alles past bij de opgroeiende pre-
puber. Opgroeiende kinderen in de overgangsfase 
naar de middelbare school trekken steeds meer de 
wereld in. Ze vormen hun eigen meningen, willen de 
feiten kennen. En vooral: ze gaan steeds meer zelf 
vormgeven aan de wereld. Een wereld waar zij ook 
steeds meer de verantwoordelijkheid voor gaan 
dragen. En juist dát deden de Romeinen – weliswaar 
niet altijd erg zachtzinnig: verantwoordelijkheid 
nemen voor en vormgeven van de wereld.  
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 6b 
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Rijden in een Romeinse strijdwagen? 

Maak een ritje in een authentieke Romeinse strijdwagen, aangeboden door klas 6a.  
 
Wanneer:   
Woensdag 12 en woensdag 9 oktober 
Woensdag 2 en woensdag 9 november 
 
Tijd: 12.45 uur tot 13.30 uur 
 
Kosten: Kind: 1,50 euro, volwassene: 2 euro 
 
Betalen doet u bij de Centurio met rode helm. U krijgt dan soldij waarmee u in de rij kunt gaan staan bij de 
opzichter aan de straatkant.  De opbrengst gaat naar ons kamp. 
 
 
Kleuterklas Juffie Enny en Juffie Myrthe 

De herfst heeft zijn intrede gedaan in het park, in de tuin, in het bos, maar ook in de klas. Er brandt elke 

ochtend een kaarsje bij binnenkomst in de nog schemerige klas. De jaartafel is versierd met herfsttakken, 

paddenstoelen en kaboutertjes, waardoor er een gezellige herfstige sfeer heerst in de klas. 

Elke dag speel ik met de kinderen een spel/verhaal waarbij de kinderen de rol van kaboutertje aannemen 

en met elkaar in een lange rij door het bos (de klas) lopen. De kaboutertjes zingen: 

 

 

 

“Stevig stappen onze beentjes, over kei en over steentjes 

Langs de varens over het mos, lopen wij door het grote bos 

 

Waaie wind waait om de oren, maar wij laten ons niet storen 

Houden onze mutjes vast, aan de rand en aan de kwast 

 

Stevig stappen wij nu voort, zingen blij zoals het hoort 

Zingen hoog en zingen laag want wij dwergen zingen graag.” 
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In ‘het bos’ beleven ‘de kaboutertjes’ van alles. Ze zien dat kabouter 

Spillebeen een beetje ondeugend is en zomaar bovenop een paddenstoel 

gaat zitten wippen, ze ontmoeten een spinnetje dat een webje weeft en een 

eekhoorntje dat op zoek ik naar nootjes voor de winter. Ten slotte 

sprokkelen de kaboutertjes houtjes voor het kabouterkacheltje. En al die 

houtjes nemen ze in een zak op hun rug naar hun kabouterhuisje mee terug. 

Bij al deze belevenissen zingen we liedjes en maken we bewegingen. Het lijkt 

dan alsof we echt even in het bos zijn… 

 

Van de appeltjes die we kregen van verschillende ouders maken we elke 

maandag heerlijke appelmoes. Dat is natuurlijk veel werk, maar de kinderen 

helpen ijverig mee met snijden, roeren, met het verdelen in de glaasjes en ….  

met opeten. 

 

 

Elke dinsdag knutselen we. Deze week 

maakten we een appelboom. Het was een 

heel getel… want in elke appelboom moesten 

10 appeltjes hangen!  

 

 

 

De oudste kleuters werkten elke dag een stukje aan hun spinnenweb. Dat 

deden ze met zoveel plezier dat ze bijna niet kunnen wachten tot ze nóg een 

spinnenweb mogen maken, maar dan een hele moeilijke met wel 8 stokjes! 

 

En tot slot hadden afgelopen dinsdag we nog een zelfgebakken koekje. 

Gemaakt van het graan dat we zelf hadden gedorst en gemalen. De meeste 

kinderen aten de koekjes met smaak. Maar Brune zei: “Juffie ik vind het best 

lekker, maar echte koekjes vind ik wel lekkerder”. En ik moet zeggen, ze had 

wel een beetje gelijk. 

 

Enny Post, kleuterjuf 
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Verloren schaapje  
Beste ouders, een poosje geleden is mijn dochtertje een knuffel schaapje/lammetje vergeten bij de 
kapstokken toen ze naar de voorstelling van de dikke vette pannenkoek was gaan kijken.  
Het is uit (ooit)witte geschoren wol gemaakt ongeveer 40 cm lang in een liggende houding met 
hangende oortjes. Het is een heel dierbare knuffel en wordt hier zeer vermist. Temeer omdat het van mijn 
inmiddels overleden broer was. Mocht het schaapje gevonden zijn, maak je ons héél blij door contact op 
te nemen met mij (evamariadeblock@hotmail.com).  
 
Hartelijke groet, 
Eva-Maria De Block 
 
 
Schrijfworkshop Annet Schaap 
Aan alle jonge schrijvers in de dop en aan alle 8 tot 12-jarigen die nog niet weten hoe leuk schrijven (en 
lezen) is: kom naar de schrijfworkshop van sterauteur Annet Schaap (Lampje en De meisjes). Laat je door 
haar inspireren tot iets wat je misschien nog nooit gedaan hebt: het schrijven van een eigen sprookje! 
Datum: woensdag 12 oktober, 15.00-16.00 uur in de Bibliotheek Zutphen. Kaarten kosten 5 euro en zijn bij 
ons verkrijgbaar. 
 
 
Ook zin in toneelles bij Zjuust? 
Bij voldoende aanmeldingen start een tweede Theaterspeelklas op woensdagmiddag van 13.15 tot 14.45 
uur voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas). We gaan leren improviseren, concentreren, 
onze fantasie de vrije loop laten, bewegen, samenspelen, maar vooral spelplezier hebben met elkaar! De 
24 lessen worden gegeven in de Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen. De eerste les is voor proef en… 
gratis. Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond 06-121 63 630 of will-bee@hotmail.com. 
www.zjuust.nl  
 
 
Bijlage(n) 

- Mededelingen vanuit de MR vergadering van 27 September 2022  
- Stan Bolivan en de draak 
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