Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
20 dec
21 dec
22 dec-6 jan
11 jan
11 jan
26 jan

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
Open dag Vrijeschool Zutphen VO, locatie Weerdslag, 10.00 - 14.00 uur

Gevonden voorwerpen
Wilt u morgen nog even extra goed opletten dat alle tassen, jassen, sjaals, wanten en knutsels mee
naar huis gaan? We starten 2019 graag met een opgeruimde school!
Juffie Barbara
Klas 4
Na de zomer begon klas vier met het leren van het kruissteekje. De bedoeling was een proeflapje te
maken. Met ongekende vlijt zijn de kinderen aan het werk gegaan. De proeflapjes werden tot prachtige
boekenleggers en smalle tasjes. Afgelopen dinsdag waren ze allemaal af. Wat een pracht!
Na de kerstvakantie beginnen de kinderen aan een groter project; dat kan met zulke ‘proeflapjes’ alleen
maar mooi worden.
Juf Gabrielle, en de hulpmoeders Helma en Barbara
Hoi iedereen,
Elke dinsdag heeft de hele klas borduurwerkjes gemaakt. Afgelopen dinsdag heeft de hele klas de
borduurwerkjes afgemaakt. Het was super leuk! Volgende keer gaan we een etui maken. Dat wordt
vast ook leuk.
Groetjes, Philip van Donk en Tom Bakker

c

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

Opbrengst Jantje Beton
Nog net voor de kerstvakantie is de opbrengst van de Jantje Beton Loterij bekend gemaakt, wat wij als
school verdiend hebben. €1.191,- ! Een mooi bedrag voor het schoolplein en buitenspeelmateriaal.
Dank aan de kinderen van klas 4, 5 en 6 die in september de loten verkochten.
Juf Sigrid, klas 2/3
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
Het Driekoningenzangspel
Aan het eind van de kersttijd lopen de Heilige Nachten uit in de Driekoningentijd. Zo bestaat er ook een
“Driekoningenzangspel”. Op zondag 6 januari zal Lianne Eykelkamp samen met haar spelersgroep
(ouders en leerkrachten van onze school) dit korte spel opvoeren in de kerk in Almen en daarna in de
gemeentezaal van de Johanneskerk.
Dit zangspel met prachtige liederen is zeer kort, het duurt 20 minuten en is zeker geschikt voor kleine
kinderen. De drie heilige koningen gaan met hun dienaren op weg om het Godskind te zoeken. Er komt
geen Herodes in voor. Alleen de “lichte kant” is vertegenwoordigd. Dit spel is een geschenk voor jong
en oud.
Wanneer: Zondag 6 januari
Tijd:
10.00 uur: Kerk in Almen aan het begin van de dienst. (het is mogelijk om na het
spelletje weg te gaan)
12.15 uur : Tuinzaal van de Johanneskerk, Badhuisweg 27 te Zutphen.
Kosten:
een vrijwillige bijdrage na afloop in de herdersmuts
De kleuters en de kinderen van klas 1, 2 en 3 zullen het spelletje op dinsdag 8 januari op school zien.
Lianne Eykelkamp, leerkracht
Herinnering voor ouderbijdragen
Er zijn nog ouders die geen ouderbijdrageformulier hebben ingeleverd en ook geen ouderbijdragen
hebben gestort.
Voor de volledigheid van de administratie betreffende de ouderbijdragen ontvang ik graag van alle
ouders het ouderbijdragenformulier en zien we graag een storting tegemoet.
De vrijwillige ouderbijdrage hebben we echt nodig om het Vrije school onderwijs goed vormt te kunnen
blijven geven.
Formulier als bijlage toegevoegd en deze is ook af te halen bij de administratie.
Anja Mostert, administratie
Reminder Lentemarkt 2019
Op zaterdag 13 april (11.00 – 14.00 uur) is de volgende Lentemarkt gepland. Schrijf alvast in je
(nieuwe) agenda!
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