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weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl
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 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
17 dec
19 dec
20 dec
21 dec
22 dec-6 jan
11 jan
11 jan

Derde advent
Paradijsspel op de Zonnewende, 9.00, 10.15 en 11.45 uur, klas 3 t/m 6
Klas 1 t/m 6 om 12.30 uur vrij; ’s middags Kerstspel: 15.00 uur (korte versie voor
kleuters); 16.30 uur (klas 1/2/3) en 19.30 uur (klas 4/5/6)
Kerstviering, klas 3 t/m 6 om 12.30 uur vrij
Kerstvakantie
Driekoningenspel op de Berkelschool (onder schooltijd), klas 4 t/m 6
Driekoningenspel op de Berkelschool voor belangstellenden, 20.00 uur

Kleuterklassen
Vorige week maandag was het eerste advent. Dat is in de kleuterklas een bijzondere gebeurtenis.
De kleuterklassen waren helemaal donker. De kinderen mochten met een kaarsje door het
adventstuintje (spiraalvorm) lopen en in het midden bij een echte engel (een meisje uit de zesde klas)
hun kaarsje aansteken. Met het brandende kaarsje liep elk kind het weggetje door het tuintje terug.
Op een mooi plekje werd vervolgens het brandende kaarsje neergezet. Op die manier werd het tuintje
steeds lichter en stralender.
De tweede, derde en vierde advent wordt in de kleuterklassen eenvoudiger gevierd.
Namens de kleuterjuffen,
Enny Post, kleuterjuf

Paradijs- en Driekoningenspel
Het Paradijsspel wordt gespeeld voor de klassen 3 t/m 6 van onze school en van de Berkelschool.
Omdat er geen avondvoorstelling is, zijn belangstellenden overdag van harte welkom. We spelen
woensdag 19 december om 9.00, 10.15 en 11.45 uur in onze zaal.
In het paradijsspel, wordt een beeld neergezet van de schepping van de mens. God geeft hem de
adem des levens en ook verstand. In het begin van het spel is de mens nog een geheel, manlijk en
vrouwelijk tezamen. De schepping van Eva volgt later. Dan komt de duivel, Lucifer, die Eva verleidt tot
het eten van een appel van de boom van goed en kwaad. Er gaat een nieuwe wereld voor haar open,
maar het houdt ook in, dat ze uit het paradijs verdreven worden.
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

In donkere tijden kun je als mens soms terug verlangen naar het paradijs. Een plek, waar het volmaakt
is. De wereld is nog goed en duidelijk, Godvader zorgt voor je. Gelukkig hebben we de schepping, de
natuur om ons heen om ons net als Adam en Eva over te verwonderen en van te genieten.
Het Driekoningenspel wordt gespeeld voor de klassen 4 t/m 6 van beide scholen.
Op vrijdag 11 januari onder schooltijd - in de zaal van de Berkelschool, Henri Dunantweg 4.
Voor ouders en belangstellenden wordt het Driekoningenspel gespeeld op vrijdag 11 januari om 20.00
uur.
Ed Vervloet en Els Godefroy

Uitnodiging Driekoningenspel
Op vrijdag 11 januari 2019 voert de
Kompanij Zutphen het traditionele
Driekoningenspel op in de grote zaal van
De Berkel, Dunantweg 4, Zutphen. Het
spel begint om 20 uur en duurt ongeveer
anderhalf uur. De toegang is gratis, een
vrije gift na afloop is welkom.
 Plak een poster en Like!
Blij met het Driekoningenspel? Hang een
poster achter je raam! De poster zit in de
bijlage.
Bezoek (en like!) het Driekoningenspel
Zutphen ook op Facebook:
facebook.com/DriekoningenspelZutphen

Koffiebus
De koffiebus is er weer op maandag na het adventzingen, heerlijke koffie en thee om de maandag goed
te beginnen! Op de laatste vrijdag 21 december voor de vakantie zijn we er ook om 12.30 uur met
glühwein om de vakantie in te luiden. Vrijwillige bijdrage voor koffie en wijn.
Groet, Rebecca (moeder van Ben combiklas 2/3) en Irene (moeder van Bowie, klas 6, en Lewis, klas 1)
Foto’s Sinterklaasintocht
Foto’s staan op de site en via onderstaande link zijn foto’s van de Sinterklaasintocht te downloaden:
https://1drv.ms/f/s!AptnOhApWvde7HmQCzbaQg4kmrt2
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Het Kleine Kerstspel voor peuters en kleuters
Op zondag 23 december, de vierde adventszondag, zal het Kleine Kerstspel voor jong (vanaf 3 jaar) en
oud (tot 100 jaar en ouder) opgevoerd worden. Ook dit jaar gaan de herders Mops en Korridan op zoek
naar het Kind, dat geboren is in een schamele stal, zoals hen door de engel verkondigd is.
Omdat het spelletje vooral bedoeld is voor kinderen vanaf 3 jaar, is het kort van duur: ongeveer 25
minuten. En zoals de meesten van u wel weten, de tekst wordt afgewisseld met bekende kerstliedjes
die meegezongen kunnen worden.
Bij het naar huis gaan staan de herders met hun mutsen aan de deur om uw gaven in ontvangst te
nemen. Die zijn erg welkom ter bestrijding van de gemaakte onkosten .
Wanneer:
zondag 23 december, 15.30 uur. De zaal gaat open om 15.15 uur
Waar:
Tuinzaal Johanneskerk, Badhuisweg 27, Zutphen
Kosten:
Een vrijwillige bijdrage in de herdersmuts
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