Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
15 mrt
21 mrt
29 mrt
2 april
3/10/17 april
4 april
9 april
10 april
12 april
13 april
15 april
17 april
18 april
19 april
20 april-5 mei

Lerarenstaking, kinderen vrij
Kangoeroewedstrijd; Wereld Verteldag
Toneel klas 2
Ouderavond klas 4
Schoolvoetbaltoernooi klassen 4 t/m 6
Studiedag, kinderen vrij
Ouderavond klas 3
Toneel klas 2/3
Palmpasen
Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur
Peronikspel op de Berkelschool, klas 1 t/m 6
Toneel klas 3
Ouderavond klas 2/3
Goede Vrijdag, kinderen vrij
Meivakantie

Welkom
We verwelkomen nieuwe leerlingen.
Noa Lanting-Castillo in combiklas 4/5, Keano Lanting-Castillo in combiklas 2/3.
Nieuwe kleuters: Jip van Huizen, Lars kaper en Moss Lanting-Castillo.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende !
Team Zonnewende
Schoolvoetbal
We doen mee met de volgende teams:
Meisjes
- team 1 - klas 6 (3 april)
- team 2 - klas 5 (10 april)
- team 3 - klas 4/5 (17 april)
- team 4 - klas 4 (17 april)

Jongens
- team 1 - klas 6 (3 april)
- team 2 - klas 5 (10 april)
- team 3 - klas 4/5 (10 april)
- team 4 - klas 4 (17 april)
- team 5 - klas 4 (17 april).
We zoeken bij ieder team een begeleider / coach uit de oudergroep.
Bij verschillende teams is dat al geregeld. Fijn.
Scheidsrechters
We zoeken voor elke woensdag ook een scheidsrechter. Elke school levert een scheidsrechter.
Vorig jaar vonden we nauwelijks fluitende ouders. Toen hebben meester Wim en meester Ed
noodgedwongen een middag moeten fluiten. Liever staan zij bij de eigen teams langs de kant.
Dus: Eén ouder op 3 april
Eén ouder op 10 april
Eén ouder op 17 april
Een oudere broer of zus die in de voetbal actief is en wel minstens 17 jaar oud, mag zich ook melden.
Misschien is er een buurman die helpen wil, of een tante.
Ed Vervloet
Wim Hulsman
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

Van 3 t/m 6 juni is het weer avond4daagse!
De afgelopen twee jaar heb ik dit voor de Zonnewende georganiseerd, maar zou graag dit jaar het
stokje aan een ander willen overdragen. Is er iemand of zijn er iemanden die het dit jaar willen
organiseren?
Ik wil wel helpen, maar alleen de coördinatie doen lukt me dit jaar echt niet. Voor meer info:
Marjolein Siemes, moeder van Dax (klas 1)
06-51105779 (bij voorkeur bellen ‘s avonds, op woensdag of in het weekend)
siemesmarjolein75@gmail.com
Zjuust speelt Charlie (zeg maar Sjakie) en de chocoladefabriek van Roald Dahl!
De toegangskaartjes voor de voorstellingen zijn bij dit toneelstuk niet alleen mooi, maar ook Lekker!
Ze worden gemaakt door niemand minder dan bonbonatelier Janson, onze Zutphense Willie Wonka. Bij
elke voorstelling zal ook één gouden kaartje verstopt zitten. Na de voorstelling kan de gelukkige vinder
dit gouden kaartje inwisselen voor... Kom kijken naar deze bekroonde klassieker! Met kleurrijke
beelden, Oempa Loempa’s en live muziek. Jeugdtheater Zjuust gaat weer helemaal knallen!
Proeflokalen, Vispoortplein 16 Zutphen:
- Zaterdag 23 maart 19.00 uur
- Zondag 24 maart 15.00 uur
- Zaterdag 30 maart 19.00 uur
Hanzehof Zutphen:
- Maandag 1 april 13.15 uur
Prijs: €9. Tot 14 jaar: 7€. Reserveren: reserveren@zjuust.nl of 06.12554579 (alleen tussen 18.30 en
20.30) Geschikt vanaf 5 jaar. www.zjuust.nl
Ook zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust die op woensdag 20 maart
start van 13.00 tot 14.30 uur in de Berkelschool. Lessen van anderhalf uur vol dramaspelen,
improvisaties en spelplezier met elkaar. Voor kinderen vanaf de derde klas en hoger. Kosten zijn 150 €.
Meer info en opgeven via info@zjuust.nl of 06-12163630
Schildercursus voor ouders
In de bijlage vind je informatie over de schildercursus voor ouders die binnenkort op de Zonnewende
wordt gegeven. Aanmelden en/of nadere info: Tel. 06-28145187, j.vanderham@kpnmail.nl
Hans van der Ham
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