
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo 21 sept  Schoolkorfbal klas 5 en 6 / Ouderavond klas 2 
Ma 26 sept   Klassenouderoverleg (8.35 uur) 
Di 27 sept  MR (19.30 uur) 
Do 29 sept  Michaëlsfeest 
Vrij 30 sept  Michaëlsfeest kleuters 
Di 04 okt  GMR (20.00 uur) 
Do 06 okt  Ouderavond klas 6a 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Welkom 
We verwelkomen nieuwe leerlingen die na de zomervakantie zijn gestart: Sil van Winden, Iduna van Asch, 
Scotty Lensink, Enya Taken, Dries Langwerden, Lev van Bommel, Jelena Snell, Mara Zuman en Storm 
Slager. Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 
 
Team Zonnewende 
 

 
Kruien maar! 
Vrijdag 2 september stond er op de 
picknicktafel van het kleuterplein 
een heel groot ingepakt cadeau met 
een mooie strik erop. Wat zit erin, 
wat komt eruit? De kleuters waren 
heel benieuwd en de juffen ook! Om 
9.45 uur kwam juffie Ceciel het plein 
op. Zij vertelde dat ze voor ons een 
cadeau had.  De kleuters mochten 
raden wat erin zou kunnen zitten. 
Er werd van alles genoemd: een 
keukentje, een luie stoel voor de 
juffies, een buitentoilet… 
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Drie kleuters mochten het cadeau openmaken, Pepijn, Moos en Lies. En 
wat zat erin? Vier prachtige eikenhouten kruiwagens, gemaakt door 
timmerman Wilco van de Meubelarij.  Er werd geklapt en Ceciel werd 
hartelijk bedankt. Nu kunnen we weer fijn met de kruiwagens spelen, en 
dat werd ook direct gedaan. 
 
“Krui, kruiwagentje, waar ga je heen? Je bent zo`n aardig wagentje, zo is er 
geen!” 
  
Monique Paas, kleuterjuf  
(en onderwijsassistent Joey Holleman maakte de foto’s) 
 
 
 
 

 
Letters leren 
Twee weken geleden sprongen er 27 kinderen over het touw, naar de 
eerste klas. Vol verwachting, soms wat gespannen, zijn we met veel 
enthousiasme ingestapt.  De eerste letters zijn vanuit een letterbeeld 
ontstaan en we hebben ontdekt dat je al veel woordjes kan schrijven 
met de aangeboden 5 letters. We werken hard aan de gewoonte-
vorming en we ontmoeten elkaar op verschillende manieren als klas. 
Zeker in het begin van het jaar is er veel ruimte voor spel, om met en 
van elkaar te kunnen leren.   
  
Merinke Maassen, leerkracht klas 1 
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Betogen en brieven in klas 6b 
In klas 6B zijn we het jaar begonnen met een taalperiode over betogen en brieven. In de eerste 
dagen van het nieuwe schooljaar schreven de kinderen een betoog over een zelfverzonnen 
stelling. De basis van een betoog is een stelling of mening, en die wordt onderbouwd met 
argumenten. Met het betoog probeer je iemand te overtuigen van je mening. 
 
Gabe Schreef een betoog over hoe het zou zijn als de kinderen zelf hun rooster zouden mogen 
bepalen. Cato, Iva en Julia schreven een betoog om in iedere klas klassenvoorzitters aan te 
stellen. Dat zijn kinderen die met juf of meester overleggen over wat we in de klas doen en of we 
niet een keer gewoon gezellig en leuk een spel of zoiets kunnen gaan doen, in plaats van de hele 
dag alleen maar sommen en dictees. 
 
Tobias Reijngoud, leerkracht klas 6B 
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Wees welkom op de verdiepingsavonden o.l.v. Jacques Meulman 

Een school voor het leven 

Al het leren vraagt om zin en betekenis, om doel en richting. Het leven vraagt om betrouwbare 
vormen, om gezonde ritmes, om bezielende ontmoetingen en om verwarmend enthousiasme. 
De Vrijeschool heeft een geheel eigen leerplan, dat ruimschoots alle ingrediënten bevat om te 
leren voor het leven. In een aantal avonden gaat Jacques Meulman dieper in op de menskundige 
fundamenten van de vrijeschoolpedagogie, haar opgave in deze tijd en haar doorwerking in het 
leven van de kinderen. Telkens zullen actuele thema’s aan bod komen die vanuit het perspectief 
van de school, de kinderen en de ouders  belicht en verdiept zullen worden. Het doel is om de 
gemeenschappelijk bron van inspiratie voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen 
beter te leren kennen.  

Jacques Meulman (1948) is oud-vrijeschoolleraar, psycholoog en docent biografie-, 
psychopathologie- en ontwikkelingspsychologieonderwijs aan verschillende opleidingen.  Hij 
geeft na- en bijscholingen voor psychologen, voor lerarencolleges en voordrachten voor 
ouders/opvoeders over ontwikkeling, onderwijs en opvoeding.  

 WANNEER: woensdagavonden (en 1 dinsdagavond) van 20.00-21.30 uur 

Bijeenkomst 1: woe. 2 november 2022 Bijeenkomst 5: dinsdag 7 maart 2023 

Bijeenkomst 2: woe. 30 november 2022 Bijeenkomst 6: woe. 5 april 2023 

Bijeenkomst 3: woe. 11 januari 2023 Bijeenkomst 7: woe. 17 mei 2023 

Bijeenkomst 4: woe. 8 februari 2023 
 

WAAR 

Vrije School de Zonnewende 

Valckstraat 30 

7203 GC Zutphen 

 

AANMELDEN 

Voor alle zeven avonden samen vragen we een bijdrage van 25,- per persoon. Mocht dat om welke reden 

dan ook lastig zijn, neem dan even contact op. Meld je aan vóór 15 oktober 2022 middels een e-mail naar 

Myra Giesen: m.giesen@vrijeschoolzutphen.nl 

 
Bijlage(n) 

- Poppenspel het stro osje 
- De Zonnewende - Koorbundel ‘22-‘23 
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