Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
15 feb
16 feb
18 feb
21 feb
5 mrt
25 feb-3 mrt
6/13/14 mrt
15 mrt
13 april

Muziekavond klassen 1 t/m 6, 19.00 uur
Schoolschaaktoernooi, 13.00 – 17.00 uur, klas 4, 4/5, 5 en 6, wijkcentrum Waterkracht
Ouderavond kleuterklassen
Ouderavond klas 4/5
Ouderavond klas 2
Krokusvakantie
Oudergesprekken
Lerarenstaking, kinderen vrij
Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur

Muziekavond
Morgen (vrijdag) is de muziekavond! Er is hard gewerkt door alle muzikanten om er een mooie avond
van te maken. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren! Een mooie gelegenheid om eens
te zien/ horen welke instrumenten er zoal bij ons op school bespeeld worden! De toegang is gratis.
De 6e klas zal voor koffie, thee en koek zorgen, t.b.v.het eindkamp.
Kom genieten van alle mooie muziek en al het enthousiasme! We beginnen om 19.00 uur.
Maaike Schoenmaker (maaike.adrie@tiscali.nl), tel. 06-57500731
Taartenverkoop tijdens muziekavond
Na afloop van de muziekavond morgen zal klas 6 voor drinken en wat lekkers zorgen. Dit doet de klas
omdat ze zelf geld verzamelen voor het eindkamp. Het doel is om het gehele kamp van het verzamelde
geld, door middel van verschillende activiteiten, te bekostigen.
Hierbij de oproep aan de ouders die komen kijken naar de muziekavond: Neem contant (klein)geld mee
om na afloop wat lekkers te kunnen kopen. Alvast bedankt en tot vrijdagavond!
Klas 6
De Vuurvogel van Zjuust
De jongste productiegroep van Jeugdtheater Zjuust heeft onder leiding van Pepijn van de Weerd het
toneelstuk “De Vuurvogel” ingestudeerd naar het klassieke Russische sprookje van Afanasjew.
Het publiek gaat met de jonge prins Iwan mee op reis om de Vuurvogel te vinden. Deze vogel heeft de
gouden appels uit de tuin van de vader van prins Iwan, Tsaar Wislaw, gestolen. De Tsaar is ernstig ziek
en heeft de genezende kracht van de appels nodig om beter te worden. Het zal een reis worden voor
zowel speler als toeschouwer en we trekken door het hele gebouw om deze te volbrengen. Gaan jullie
mee op reis?
Voorstellingsdata: 16 en 17 februari om 16.00 en 19.00 uur (bij voldoende reserveringen twee
voorstellingen per dag)
Locatie: De Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen
Kaartjes: voor kinderen 7 €, vanaf 14 jaar 9 €
Reserveren is verplicht en kan via reserveren@zjuust.nl.
Leeftijd: vanaf 5 jaar. Niet geschikt voor rolstoelen.

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

