
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 26 sept   Klassenouderoverleg (8.35 uur) 
Di 27 sept  MR-vergadering (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 
Ma 10 okt  Ouderavond klas 5 
Di 11 okt  Studiedag, alle kinderen vrij 
Wo 19 okt  Toneel klas 2 (09.00 uur voor ouders, 11.00 uur voor leerlingen) 
Do 20 okt  Ouderavond klas 1 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
 
Hoe een kunstenaar te zijn?  
 
Leer naar slangen te kijken.  
Verzorg alle planten in je tuin.  
Drink thee met voor wie je bang bent.  
Maak kleine bordjes die "ja" zeggen en verdeel ze over je hele huis.  
Word een vriend van vrijheid en onzekerheid.  
Kijk uit naar dromen. Schommel onder de maan opdat je voeten verzilverd worden.  
Droom fantastische dromen. Geloof in magie. Lach veel.  
  
Teken op de muren. Lees elke dag en stel je voor dat je betoverd wordt.   
Giechel met kinderen. Luister naar oude mensen.   
Zwaai naar je angst. Maak van lage plafonds kathedralen. Speel met alles.  
Omarm bomen, schrijf liefdesbrieven en dans, dans zoveel mogelijk.  
 
                                                                                                             -Joseph Beuys  
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In de nadagen van de zomer knisperen de eerste gevallen bladeren al onder de voeten van de kinderen. 
De appeltjes van de appelboom op het plein zijn geoogst. Zonnig maar koel zijn de dagen die 
langzaamaan korter worden. Het Michaelfeest staat voor de deur wat ons oproept tot moed. We wensen 
iedereen moed en plezier toe om een levenskunstenaar te zijn. 
  
Myra Giesen, directie 
  
 
Welkom 
We verwelkomen nieuwe leerlingen: Kobus van der Wiel, Ravi Langerak en Joost van den Sigtenhorst. 
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 
 
Team Zonnewende 
 

 
Kraam op woensdag voor eindkamp klas 6b 
Beste ouders van de Zonnewende,  

Klas 6b organiseert regelmatig op de woensdagen een kraampje met lekkernijen. Vanaf half één staan we 
klaar om eten te verkopen. Het geld gaat naar ons eindkamp.                                

Groetjes klas 6b 

 
Donderdag 29 september vieren we het Michaëlsfeest: het feest van de moed en dapperheid en de 
intrede van de herfst.  
Het Michaëlsfeest is het eerste jaarfeest na de zomervakantie. Rond deze tijd is het grootste deel van de 
oogst binnengehaald. Een dankfeest hiervoor is op zijn plaats en wordt al eeuwenlang op tal van plaatsen 
gevierd. Tegelijkertijd willen we moed verzamelen om de aankomende donkerte en kou van de herfst en 
winter tegemoet te treden. De aartsengel Michaël begeleidt ons gevecht met de krachten van de 
duisternis, die gesymboliseerd wordt in het verhaal van Joris en de draak. Dit is een oeroud en wereldwijd 
bekend motief. De kinderen vieren enerzijds de vreugde van de oogst. Anderzijds beproeven ze hun 
moed en behendigheid. Twee verschillende beelden van de herfsttijd.  
 
Op schilderijen zie je de Aartsengel Michaël vaak met twee attributen afgebeeld: een zwaard, waarmee 
hij de draak bestrijdt en een weegschaal waarmee hij goed en kwaad tegen elkaar afweegt. 
 
Michaël als strijder tegen de draak 
In de Openbaring van Johannes wordt verteld over een strijd in de hemel waarbij Michaël en zijn engelen 
vochten tegen een draak (de duivel) en zijn aanhangers. Een van de legendes die hier op aansluit is het 
middeleeuwse verhaal van de ridder Joris, die zonder angst erop uittrok om een gevaarlijke draak te 
verslaan. Hij overwon en bevrijdde daarmee de koningsdochter die anders aan de draak zou zijn geofferd.  
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Opvallend is dat Michaël de draak niet doodt maar temt. De draak wordt overwonnen. Symbolisch bezien 
staat de draak voor het ‘kwade’ dat bestreden moet worden. De jonkvrouw, die gered wordt, is de reine 
ziel van de mensen, die behouden moet blijven en in de ridder met het zwaard kun je jezelf zien met de 
draken(hindernissen) die je tegenkomt op je levensweg. 
 
Michaël met de weegschaal 
Op sommige schilderijen heeft Michaël in zijn ene hand een zwaard en zijn andere hand een weegschaal. 
Dit motief wijst niet alleen op het sterrenbeeld Weegschaal waarin het Michaëlsfeest valt. De weegschaal 
staat voor de afweging en het zwaard voor de besluitvaardigheid: inkeer en daadkracht. Michaël zegt ons 
eigenlijk dat we zelf goed moeten nadenken en dan beslissingen moeten nemen.  
 
Het feest op donderdag 29 september 
Elke klas verzorgt zelf, met hulp van ouders, het ochtendprogramma. Het tonen van moed staat hierbij 
centraal. De locaties van de activiteiten verschillen per klas.  
 
Om half 12 gaan we met elkaar de draak verslaan op het grote veld aan de Schimmelpennincklaan. 
Ouders zijn hierbij van harte welkom. Je kunt plaatsnemen op de helling, vanwaar je een prachtig uitzicht 
hebt op de strijd, of achter de klassen die in een grote cirkel zitten.  
 
Als de draak verslagen is gaan de kinderen met de leerkracht terug naar de klas voor een eigen 
middagprogramma. Om 14.45 uur is de school voor iedereen uit.  
 
We hopen weer op een mooi feest samen.  
 
Namens de organisatie van het feest,  
Meester Timo en juf Gabriëlle 
 
 
Michaël en de Draak! Harde strijd van goed en kwaad! 
Als klas 2 ‘s ochtends dit lied zingt is het waarschijnlijk in 
de hele school te horen. Wat een overtuiging! Sint 
Michaël is het eerste herfstfeest. Maar, toen we dit lied 
voor het eerst weer zongen stonden we nog met één 
been in de zomer. Bijna letterlijk en figuurlijk, want met 
het herfstachtige weer dat voorspeld was besloot ik op 12 
september buiten te gymmen met klas 2. Voor veel 
kinderen eindigde dat met pootje baden. Helemaal toen 
enkele kinderen ervan overtuigd waren dat ze een grote 
rivierkreeft gezien hadden. Ook hier was het 
enthousiasme van de klas duidelijk te merken. In de klas 
merken we in deze rekenperiode nog meer 
enthousiasme, en wel voor het leren van de tafels, iets 
dat in deze rekenperiode centraal staat. Al meerdere 
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kinderen hebben de moed gehad een tafel voor de klas op te zetten. En dat brengt me weer terug bij 
Michaël. Een tijd van uitdagingen aangaan en moed tonen. Zowel in de klas als daarbuiten, zowel in jezelf 
als samen met je klasgenoten. 
 
Juf Saskia 
 
 
Jantje Beton 
Vorig jaar hebben de kinderen van klas 4 t/m 6 meegedaan aan de Jantje Betonactie. Daarmee is een 
mooi bedrag opgehaald voor zowel Stichting Jantje Beton als voor onze school. Van het geld dat onze 
school heeft gekregen is vorige week mooi buitenspeelgoed gekocht. Drie eenwielers, een groot 
schaakspel, hoepels, ballen, paardentuigjes en nog veel meer. Met een deel van het speelgoed wordt al 
lekker gespeeld. Hopelijk kan er snel geschaakt worden en rijden er binnenkort meer mooie eenwielers 
rond. 
 
Juf Saskia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) 

- Agenda MR vergadering 27 september 2022 
- Landelijke VOK-Themadag 25 september 2022 
- Lesdagen Academie voor Ouders Zutphen 


