
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 29 aug   Ouderavond kleuters Barbara en Monique 
Di 30 aug  Ouderavond kleuters Enny/Myrthe 
Ma 5 sept  Schoolfotograaf / Ouderavond klas 6B 
Di 6 sept  Ouderavond klas 4 
Vr 9 sept  Schoolfotograaf 
Wo 21 sept  Schoolkorfbal klas 5 en 6 / Ouderavond klas 2 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 
 
 

Beste ouders en betrokkenen, 
 
In de week voordat de school weer zou opengaan werd er bij ons 
thuis al volop gefantaseerd en uitgewisseld over alles wat komen 
zou. Zittend aan tafel vroeg onze jongste aan zijn broer van zes hoe 
dat nou werkte: gebezemd worden naar de 1ste klas? Daarna, 
lachend, of ‘ie dan op de grond moest gaan liggen?  Alsof ‘naar de 
eerste klas gebezemd worden’ iets zeer vanzelfsprekends is, lachte 
hij de vraag van zijn broertje weg met een ‘nee joh, je hoeft niet op 
de grond te liggen’.  
Om vervolgens zelf, verwachtingsvol te beginnen over Het Touw.  
Als vanzelf werd het lied ingezet: “Na de grote vakantie zwaai ik naar 
jou…” Broer en zus vielen bij. Vragen en verhalen buitelden over 
elkaar heen en ik keek, luisterde en meer dan alle jaren hiervoor, 
voelde ik eenzelfde verwachtingsvolle spanning met ze mee. Ook ik 
ging immers een sprong wagen. 
 
Voor de zomervakantie was daar ook al een sprong, een rite de 
passage, toen ik samen met Ceciel de sprong waagde over het Sint Jansvuur. Dankbaar dat ik van haar 
het stokje mag overnemen. Uit de zorgvuldige overdracht tijdens de afgelopen periode werd nogmaals 
duidelijk met hoeveel inzet, precisie en vormkracht Ceciel haar werk op school deed. Waarmee ze mij een 
zachte landing en fijne doorstart heeft gegeven. Ik verheug me onderdeel te mogen worden van dit 
team, dat borrelt van enthousiasme, talent en muzikaliteit. 
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In de week voordat de kinderen naar school 
kwamen, zijn we als team fijn opgestart. In 
openheid en vertrouwen hebben we met 
elkaar uitgewisseld, waarbij ik me zeer 
welkom en gedragen voelde (ook letterlijk: 
zie foto!) door het team. 
 
Nu zijn de kinderen weer in de school en is 
het echt begonnen! Gekleurd door de zon en 
weer een stuk groter dan voor de vakantie 
brengen zij het leven weer in de school. Zo 
komt, terwijl ik dit nu schrijf, de fluitmuziek 
uit klas 2 me tegemoet. Ik kan me geen 
betere achtergrondgeluiden wensen. Ik kijk 
ernaar uit jullie kinderen te leren kennen. 

 
Ook jullie ontmoet ik graag. De komende tijd staat op dinsdag en woensdag van 8.30-9.30 uur mijn deur 
voor jullie open. Loop gerust binnen om kennis te maken of met welke andere reden dan ook. Als die 
momenten je niet schikken, voel je vrij een afspraak te maken voor een ander moment. 
 
Laten we er een mooi jaar van maken! 
 
Hartelijke groet, Myra Giesen, directeur 
 
 
Even voorstellen: Meester Teun 
Beste ouders, mijn naam is Teun de Leeuw en vanaf dit schooljaar verzorg ik de 
koorlessen voor klas 4, 5 en 6. Ik woon in Zutphen, samen met mijn vrouw Kirsten 
en kinderen Rinke (5), Ole (3) en Eleah (2 maanden). Sinds negen jaar werk ik als 
muziekleerkracht op de vrijeschool in Amsterdam en daarna volgden de 
vrijeschool in Apeldoorn en vrijeschool de Berkel. Iedere vrijdag gaan we met klas 
4, 5 en 6 liederen zingen in alle talen, meerstemmig en in canon, lange liederen 
met pianobegeleiding, ingetogen en uitbundig en soms in combinatie met eigen 
body-percussie. Mijn enthousiasme is groot en ik zie ernaar uit om te beginnen en 
om de kinderen, collega’s en ouders te ontmoeten. Voor de kerstvakantie 
nodigen we iedereen uit om te komen luisteren. 
 
 
Graag breng ik ook het nieuwe kinderkoor Tsjilp onder de aandacht dat ik vanaf 7 september start voor 
kinderen van klas 1 tot met klas 3. We zullen de mooiste (vrijeschool)liederen zingen, dansen en muzikale 
spelletjes doen. Plezier in het zingen staat voorop! Repetities zijn iedere woensdag van 15.30 tot 16.30 uur 
in de zaal van de Zonnewende. Aanmelden kan via kinderkoortsjilp@gmail.com.  
 
Met vrolijke groet,  Meester Teun 
 

mailto:kinderkoortsjilp@gmail.com
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Voorschoolse opvang op de Zonnewende van start 

Dit schooljaar starten we op de Zonnewende met voorschoolse opvang! Om te beginnen op de dinsdag 
en donderdag, maar bij genoeg animo (min. 5 kinderen) kunnen we uitbreiden naar de maandag en 
woensdag.  
 
Vanaf 7.30 uur is ons gezellige peuter/kleuterlokaal onderin het hoofdgebouw geopend. Nina van de 
Velde zal de groep verzorgen, zij is in de ochtend ook peuterjuf in het lokaal. De kinderen kunnen nog 
even rustig wakker worden, waarna we samen ontbijten en nog een boekje lezen of een spelletje spelen. 
We zorgen ervoor dat de kinderen op tijd in de klas of op het plein zijn. Dus: moet je (eigenlijk) vroeg op 
je werk zijn en is het handig om je kind eerder naar school te brengen? Laat het ons weten: anne-
marie@bso-bolderburen.nl. 
 
 
Rectificatie jaarboekje/kalender 
Deze week is het jaarboekje/kalender aan de kinderen meegegeven. In de colofon staat dat de foto’s zijn 
gemaakt door Nike Martens. Dit klopt niet helemaal. De naam van Nike Martens moet namelijk  zijn: 
Nieke Martens. Ook staan er foto’s in van fotograaf Chris Temmink en van een paar (andere) ouders.  
 
 
Zingen bij vrijeschoolkoor Gioia 
Ben je verhuisd en mis je je koor? Wil je wel zingen in een koor, maar niet steeds toewerken naar een 
optreden? De vrije scholen in Zutphen hebben al ruim 30 jaar een koor voor de ouders. De bezetting 
wisselt, maar de opzet blijft hetzelfde: zorgeloos een avond zingen, maar wel met de inzet om er iets 
moois van te maken. We zijn een 'gewoon' koor (we zingen dus niet de kinderliedjes uit de klassen). We 
doen een warming up, canons, 2, 3 en 4 stemmige liederen, oud, nieuw, van ver weg of dichtbij en we 
gaan met de seizoenen mee. Het niveau van de zangers verschilt en iedereen die van zingen houdt is van 
harte welkom.  
 
Lijkt het je leuk, kom dan een (paar) keer uitproberen. Elke woensdagavond van 20 tot 21.30 uur in de zaal 
van vrijeschool de Zonnewende. Meer info: Ouderkoor Vrijeschool De Zonnewende.  
 
 
Bijlage(n) 

- AvO Verdiepingsavond - Vertelstof op de Vrije School 
- Sport-Roefeldag 25 september (aanmelden kan nog!) 

mailto:anne-marie@bso-bolderburen.nl
mailto:anne-marie@bso-bolderburen.nl
https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/school-in-beeld/ouders-en-school/ouderkoor-vrijescholen-zutphen

