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Agenda
20 nov
22 nov
29 nov
30 nov
3 dec
5 dec
12 dec

Werkavond kleuterklassen Enny en Petra
Informatie-avond VO klas 6
Schoonmaakavond + adventsgordijnen ophangen kleuterklas Monique
Poppenspel voor de kleuters: Sinterklaas uit de hemel.
Eerste advent
Sinterklaas
Studiedag, kinderen vrij

Inspectiebezoek
Vorige week berichtten wij over het inspectiebezoek van donderdag 8 november.
De inspecteurs spraken o.a. ook met vier leerkrachten (Enny, Rozemarijn, Rosa en Angela).
Ter voorbereiding op dit gesprek spraken zij samen over de kern en de visie van het onderwijs op onze
school. Rozemarijn vertaalde dit in een kunstzinnige schildering waarbij de visie, de kleutertijd, de
doorgaande ontwikkeling, differentiatie en opbrengsten tot uitdrukking werden gebracht in het beeld van
een boom. Zie bijgaande foto.
De wortels van de boom zijn de basis, de visie van ons onderwijs. Op de grens van wortels en
boomstam staat een holletje getekend waarin de waarden van de kleutertijd zijn geplaatst. De stam is
de plek waar onze gezamenlijke lijn en de kern van ons onderwijs als levensstroom wordt verbeeld. De
takken laten zien dat elke leerkracht zijn eigen vorm, creativiteit en eigenheid inzet om uiteindelijk tot
mooie opbrengsten (de bloei) te komen. Tussen al die takken zijn op de tekening kleine vogeltjes
zichtbaar. Zij verbeelden de blijdschap van de kinderen, het vele zingen dat er wordt gedaan, maar ook
de ruimte voor elk kind om "zijn eigen lied te mogen zingen"
Met deze boom openden de vier collega's het gesprek met de inspecteurs. De drie inspecteurs waren
verrast en onder de indruk van de inhoud, maar ook van de mooie boom als beeld voor onze
Zonnewende.
Het onderzoek van de inspectie richtte zich op vier onderdelen en daar hebben ze gedurende de dag
een onderdeel (Aanbod) bij gedaan omdat ze in ons aanbod prachtige dingen zagen. De oordelen
waren als volgt:
Onderwijsproces
Aanbod: goed
Onderwijsproces
Zicht op ontwikkeling: voldoende
Onderwijsproces
Didactisch handelen: voldoende
Schoolklimaat:
Veiligheid: voldoende
Kwaliteitscultuur:
Kwaliteitszorg: goed.
Voor de waardering van de oordelen hanteert de inspectie het volgende:
Voldoende: betekent dat de school voldoet aan de wettelijke vereisten. Dat is dus geen cijfer 6. Het is
meer.
Goed: de school voldoet aan wettelijke vereisten en realiseert in ruime mate eigen ambities boven die
wettelijke eisen.
Voor Schoolklimaat Veiligheid geeft de inspectie volgens interne afspraken nooit het oordeel goed.
Voldoende is hierbij de hoogste beoordeling.
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

Wij zijn ontzettend blij met deze goede beoordeling. Het is een mooie basis om ons verder te
ontwikkelen. Veel dank aan het team, dat na de samenvoeging van twee scholen en twee verhuizingen
de kwaliteit van ons onderwijs heeft weten te behouden.
Ceciel Wolfkamp, directeur
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Sint Maarten klas 1, 5 en 6
Op vrijdag 9 november was het een gezellige boel in het lokaal van klas 1. Behalve de kinderen van
klas 1 waren er ook veel kinderen uit klas 5 en enkele kinderen uit klas 6 hard aan het werk om de
meegebrachte pompoenen en knollen mooi te versieren. Het gonsde in de klas, waar zo’n vijftig
kinderen samen aan het werk waren, en dat was heerlijk. En de resultaten waren prachtig!
Juf Saskia, klas 1

Kleuterklas juffie Enny
Afgelopen vrijdag vierden we samen met de
ouders het Sint Maartensfeest. In de ochtend
werden er knollen en pompoenen uitgehold.
Ze zijn prachtig geworden.
Aan het einde van de ochtend maakte ik het
alvast helemaal donker in de klas en mochten
alle lantaarntjes even branden. De kinderen
vonden het prachtig en waren erg trots op de
door hun papa of mama zelf gemaakte lichtje.
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's Avonds tijdens de Sint Maartensoptocht werd er door de kinderen en de ouders heel fijn en
enthousiast gezongen. Toen we terug waren op school waren er heerlijk warme "drie-in-de-panpannenkoekjes". De kinderen ervoeren het donker, zagen sterren, gaven hun licht en liedje aan de boer
en boerinnen en ontvingen daarvoor wat lekkers terug. Hiermee is het eerste lichtjesfeest gevierd en
gaan we steeds verder de donkere tijd in, met kaarsjes, liedjes , omhulling en verbinding.
Ik wil alle ouders bedanken die hun steentje hebben bijgedragen om dit feest met elkaar te kunnen
vieren. Dank voor de pannenkoekenbakkers, de mensen die voor koffie en thee zorgden, alle ouders
die hielpen met het maken van de lantaarntjes en de boer en de boerinnen. Én dank voor de
klassenmoeders die mij veel organisatorisch werk uit handen namen!
Op dinsdag 20 november staat er een werkavond gepland. Er wordt tijdens deze avond door elke ouder
een mooi Sinterklaas-cadeautje gemaakt voor het eigen kind. Het is erg belangrijk dat er voor elk kind
een ouder aanwezig is! Als je echt niet kunt komen, wil je dan aan een andere ouder vragen om tijdens
de avond voor jou de spullen te verzamelen en je informatie door te geven, zodat je weet wat je moet
maken en hoe?
Komend weekend ontvangt iedereen een mail met meer informatie over wat je mee moet nemen enz.
om het cadeautje te kunnen maken.
De avond start om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur ben je welkom voor koffie en of thee. Wie neemt er
koffie of thee mee en wat lekkers? Op het prikbord komt een lijstje te hangen waar op je kunt aangeven
wat je mee wilt nemen.
Vorige week is er een nieuw kindje bij ons in de klas gekomen. Het is Nica Eddial. Ze is op 3 november
4 jaar geworden. Ze speelde blij maar nog voorzichtig met de andere kinderen mee. Ze had veel steun
aan Noura haar buurmeisje die heel lief voor haar zorgde! Ik wens Nica veel plezier bij ons in de
kleuterklas en op de Zonnewende.
Bloembollen
Kinderen van onze school hebben bloembollen gepoot met de mannen van de gemeente, op het braak
liggende stukje naast de school.
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