
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
Wo 16 nov  Tweedehands spullenmarkt (vanaf 12.45 uur) 
Wo 16 nov  Voorlichtingsavond VO klas 6 (was eerst 24 nov) 
Vrij 18 nov  Toneel klas 4 
Ma 21 nov  Studiedag 
Ma 28 nov  Eerste Advent 
Di 29 nov  GMR (20.00 uur) 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 

Beste ouders 

Iedere ochtend als ik naar school toe ga, spatten de kleuren rood en roze van de wolken af. Mist hangt 
over de ijsbaan en de ganzen steken hun koppen er net bovenuit. 
 
Deze week bij de kleuters, zoals jullie verderop kunnen lezen in het bericht van Timo, zag ik de rijke herfst 
op de troon zitten met boven op het hoofd een prachtige bladerkroon. Toen zij van haar troon afsteeg en 
neerdaalde op de aarde, strooide zij haar herfstschatten in het rond. Andere kinderen, elfjes en 
kabouters, dartelden achter haar aan en verzamelden de schatten gretig. 
  
Een hele fijne herfstvakantie gewenst, dat er maar veel schatten gevonden mogen worden. 
 
Myra Giesen, directeur 
 

Welkom  

We verwelkomen nieuwe leerling Lana de Croon. Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!  

Team Zonnewende 
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Herfst in klas 1 
Al sinds Sint Michaël zingen we over de herfst, met al haar prachtige kleuren, regen, wind, mistige 
ochtenden en zonnige middagen. Deze week kwam de herfst ook de klas in: we zijn gestart met 
heemkundeperiode. Na de herfstvakantie gaan we hiermee verder. Buiten wandelen we, binnen zijn we 
met beleving aan het werk: 
 

Schilderen; de zon schijnt, de 
wind waait de herfstbladeren in 
het rond, die op de aarde 
neerdalen.  
 
Tekenen; de bomen ontstaan 
met verschillende kleuren op 
het papier, we tekenen de 
zomerboom en de herfstboom. 

 
Knutselen; het eekhoorntje  
scharrelt in het herfstbos rond. 
 
Intussen zijn de eerste uiltjes 
gebreid, ze staan mooi op de 
herfsttafel. Na het uiltje breien 
de kinderen een fluitenzak.  
 
 
Sigrid Blokker, leerkracht klas 1 
 
 
 

 
De rijke herfst in de kleuterklas 
Als alle kinderen buiten in het kringetje zitten ligt de grond bezaaid met tientallen eikels. Bij elk briesje 
horen we plofjes op het zeil boven ons als er uit de takken van de bomen boven ons eikels op vallen. We 
zingen van “Eekhoorn Pluim en Egeltje Prik” en als we in de rij naar de ingang lopen van “Herfst, herfst, 
wat heb je te koop”. Het is een prachtige dag en de zon zendt haar stralen tussen het gebladerte door. 
Na het ochtendspel mogen de kinderen van de rijke herfst tekenen: de oudste kinderen in hun gele schrift 
en de andere kinderen op een los blad. Vooraf bespreken we samen wat ze allemaal kunnen tekenen. Alle 
kinderen weten wel iets te noemen: kastanjes, eikels, rijpe appeltjes, gekleurde blaadjes, de eekhoorn, 
het egeltje, gewoon te veel om op te noemen. Sommige kinderen tekenen zichzelf als Rijke Herfst, 
zittend op de troon. Met een mooie mantel om en een kroon van prachtige herfstbladeren op. Na het 
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vrije spel en het eten gaan we naar buiten, waar de kinderen direct heerlijk gaan spelen. Bleven de 
kinderen gisteren nog binnen en moesten ze vanwege de hevige regenval over een plank naar buiten 
lopen, vandaag was het een fantastische herfstbuitenspeeldag! 
 
Timo Salman, kleutermeester 

 
Oproep adventzingen: zing je ook mee? 

Hou je van zingen en wil je meehelpen aan de adventsfeer en kerstvreugde op de maandagochtenden 

voor kerst op het schoolplein? Kom dan meezingen met het jaarlijkse zangprojectje van ouders en 

geïnteresseerden! We oefenen een paar maandagochtenden van 8.30 - 9.15 uur in de BSO-ruimte van het 

Tobiasgebouwtje. Te beginnen op 31 oktober, de eerste maandag na de herfstvakantie. Voor mapjes met 

de liedjes wordt gezorgd. Aanmelden of vragen stellen kan bij: Korinescheeres@gmail.com. 

 
Lezing organische bouwkunst in de zaal van Vrijeschool De Berkel (Henri Dunantweg 4, Zutphen) 
Op vrijdag 21 oktober om 20.00 uur houdt Pieter van der Ree (organisch architect) een dia-lezing met als 
titel ‘Het eerste Goetheanum als beeld van de mens’. Het was het eerste grote gebouw in organische stijl 
dat honderd jaar geleden, in 1922 in gebruik werd genomen. Echter brandde het in de Oudjaarsnacht van 
dat jaar af. Deze avond kijken we naar het fotomateriaal dat nog van dit gebouw aanwezig is en de 
betekenis ervan voor de organische bouwkunst en de mens anno nu. Entree: €10. Organisatie: Jac Net en 
Odulf Damen (o.damen@kpnmail.nl). Zie ook www.enkidoe.nl  

 
De Werkplaats van Woest Oost 
Na de herfstvakantie organiseert Woest Oost werkplaatsen waarbij je kan proeven aan het theatervak. 
De allerleukste makers werken op de zondagen vanuit verschillende disciplines. Je kunt meedoen aan één 
werkplaats, aan meerdere of aan allemaal. Neem vooral je vrienden mee dag krijg je €10,- korting. Iets 
voor jou? Meer informatie en inschrijven voor De Werkplaats kan via www.woestoost.nl 

 
Fiets gestolen? 
Helaas is Iwans fiets vandaag dinsdag 18/10 tussen 14:30 en 17:30 verdwenen uit de fietsenstalling naast 
de Tobiasgaard. Waarschijnlijk gestolen. Maar omdat er meerdere kinderen zijn met dezelfde soort fiets 
op school, toch via deze weg een oproepje. Misschien is iemand per ongeluk op Iwans fiets naar huis 
gefietst? Hopelijk is dat het geval en heeft Iwan zijn fiets snel terug. Het gaat om een zwarte Rockrider 
met blauwe letters ST520, met 24 versnellingen en een zwart ABUS kettingslot om de zadelpen. 
Weet jij waar Iwans fiets is? Graag een berichtje naar 06-46487739 (Marlinde) 

 
Bijlage(n) 
         -  Lezing organische bouwkunst 

 -  Kinderkunst Vakantiedag 
 -  Euritmievoorstelling Der Kleine Muck 
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