Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
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Agenda
11 jan
11 jan
26 jan
13 feb
14 feb
15 feb

Driekoningenspel op de Berkelschool (onder schooltijd), klas 4 t/m 6
Driekoningenspel op de Berkelschool voor belangstellenden, 20.00 uur
Open dag Vrijeschool Zutphen VO, locatie Weerdslag, 10.00 - 14.00 uur
Ouderavond klas 5
Studiedag, kinderen vrij
Muziekavond klassen 1 t/m 6, 19.00 uur

Beste ouders
Voor u, ouders en andere lezers van het weekbericht, alle goeds voor 2019. Laten we er samen een
mooi jaar van maken.
We blikken terug op een goede advent- en kersttijd. Wat zong het verrassend grote koor mooi voor ons
op de maandagochtenden. En dan de surprise op de vrijdag voor de vakantie. De kinderen komen de
school uit voor de vakantie en troffen een "chocolademelk-foodtruck" aan bij de uitgang. Ook daar
stond het koor weer te zingen. De regen wist de pret niet te drukken.
De adventsvieringen in de zaal verliepen goed. Er werd aandachtig geluisterd naar de verhalen.
Tijdens de kerstviering mengden we de klassen (lagere en hogere). In beide vieringen hoorden de
kinderen het verhaal van de klokkenmaker van Ruth Sawyer.
De drie uitvoeringen door de leraren van het geboorte- en herdersspel werden stil gevolgd. We werden
blij verrast door de goede aandacht van de kinderen.
Op het plein vinden we steeds meer spelmateriaal. We kregen grote wilgentakken. Daar worden op
creatieve wijze prachtige hutten van gebouwd. Inmiddels is er ook allerlei materiaal als pannen en
lepels waarmee in zand en modder gespeeld kan worden.
De kleuterklassen en de klassen 1, 2 en 3 genoten afgelopen dinsdag van het zang-driekoningenspel.
Het was prachtig.
Morgen (vrijdag) om 13.00 uur wordt het grote driekoningenspel opgevoerd in de Berkel voor de
klassen 4, 5 en 6. Om 20.00 's avonds is de opvoering voor ouders en belangstellenden.
Volgende week begint in alle klassen het afnemen van de halfjaarlijkse cito-toetsen.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Muziekavond!
Op vrijdag 15 februari houden we weer onze oer-gezellige muziekavond. Iedereen die minimaal een
jaar muziekles heeft, mag iets laten horen. Als je nu al weet dat je wilt meedoen, pak dan gauw dat
mooie stuk uit de kast en ga oefenen!
De muziekavond is voor de klassen 1 t/m 6. De muziekavond van 1 februari die is vermeld in de
jaarplanner gaat niet door.
Er zal ook weer een orkest gevormd worden waar je je voor kan opgeven. De repetities hiervoor vinden
plaats op vrijdagmiddag, van 15.00 – 16.00 uur. De eerste repetitie is volgende week vrijdag 18 januari.
Er zijn vier repetities waarvan je er max.1 mag missen. Opgeven hiervoor graag z.s.m. bij mij:
Maaike Schoenmaker (moeder Lena, klas 2) tel.06-57500731
of via de mail: maaike.schoenmaker@tiscali.nl

Kopij voor het weekbericht (vóór woensdag 19.00 uur): weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl
De weekberichten van de laatste zes weken staan ook op de website: www.vrijeschooldezonnewende.nl

Welkom
We verwelkomen nieuwe leerlingen, Rhoda Müller in combiklas 4/5 en Werther Müller in klas 2.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende !
Team Zonnewende
Oproep aan ouders i.v.m. parkeren en auto- en fietsoverlast
Beste mensen,
Bij het begin van dit nieuwe jaar een dringend bericht.
In de straten omliggend aan de school zou het fijn zijn als eenrichtingverkeer, parkeerplekken en
fietsenstalling zouden worden gerespecteerd. Te vaak rijden auto's tegen het verkeer in, staan auto's
en fietsen verkeerd geparkeerd. Ik ben zelf ook vrije schoolouder. En dit is geen reclame. En gaat niet
alleen om vandaag.
Laten we zorgen dat er een veilige, rustige situatie is in de wijk, rondom brengen en halen. En
aanwezigheid bij spelen, schoolreisjes etc. Zodat Noordveen er blij mee is dat ze een vrije school
huisvest.
Ik weet dat dit erg leeft in de wijk, dus ik hoop dat jullie er iets mee willen doen.
Hartelijke groet, Mieke Sanders
Basiscursus Antroposofie
Vaak worden de boeken van Rudolf Steiner te moeilijk gevonden om te lezen, terwijl men toch wel wil
weten wat Antroposofie inhoudt. Deze cursus, verzorgd door Veronica van Ittersum, biedt de
mogelijkheid kennis te maken met het Antroposofisch mensbeeld. In zeven avonden worden de
verschillende “wezensdelen” van de mens, die Rudolf Steiner beschrijft in zijn boek “Theosofie”
behandeld.
Plaats:
Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oude Wand 13 te Zyphen
Data:
woensdag 6, 13, 20 februari en 6, 13, 20, 27 maart 2019
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Kosten:
60 euro
Info via:
Veronica van Ittersum (mail: v.v.ittersum@nbab.eu)
Antroposofische activiteiten / Enkidoe
Wil je de antroposofische activiteiten in Zutphen en in de regio volgen, geef je dan op voor de
Nieuwsbrief van Enkidoe: www.enkidoe.nl/nieuwsbrief-8.html.
En op de website https://www.enkidoe.nl/ vind je de agenda.
Gioia

Meer info: https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/106/school-in-beeld/ouders/ouderkoor/
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