Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
26 jan
12 feb
13 feb
14 feb
15 feb
18 feb
21 feb

Open dag Vrijeschool Zutphen VO, locatie Weerdslag, 10.00 - 14.00 uur
Ouderavond klas 6
Ouderavond klas 5
Studiedag, kinderen vrij
Muziekavond klassen 1 t/m 6, 19.00 uur
Ouderavond kleuterklassen
Ouderavond klas 4/5

Honden op het schoolplein
Regelmatig worden er honden op het plein gesignaleerd. Het is een schoolafspraak dat honden niet op
het plein mogen komen, ook niet aangelijnd. Veel kinderen vinden honden leuk, maar er zijn ook
kinderen en volwassenen die een hond eng vinden. Daarom een dringend verzoek honden niet mee te
nemen naar school.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Ouderbijdragen (herinnering)
Een aantal ouders hebben gisteren een mail ontvangen als herinnering voor de ouderbijdragen.
Per kind wordt er een basis/ouderbijdrage gevraagd van €75 voor de klassenpot voor o.a.
schoolreisjes, excursies en jaarfeesten.
De vrijwillige ouderbijdrage hebben we nodig om het Vrije school onderwijs goed vorm te kunnen
blijven geven.
Er zijn ook verscheidene ouders die het ouderbijdrageformulier nog niet hebben ingeleverd, en wel een
storting hebben gedaan. Voor de volledigheid van de administratie vraag ik u om het formulier ingevuld
en ondertekend in te leveren.
Ouders die wel het formulier hebben ingeleverd, en de storting nog niet hebben gedaan, zou fijn zijn dat
het toegezegde bijdrage gestort wordt.
Alvast hartelijk dank.
Anja Mostert, administratie
Jumbo spaaractie
In de maanden oktober en november konden klanten van de Jumbo spaarkaarten inleveren voor de
scholen in de buurt. Onze school heeft zo een bedrag van € 322,- verdiend! Dank aan de ouders die de
kaarten in 'onze box' deden. We gaan het besteden aan buitenspeelmateriaal.
Juf Sigrid, klas 2/3
Reminder Lentemarkt
Op zaterdag 13 april (11.00 – 14.00 uur) is de Lentemarkt gepland. Schrijf alvast in je agenda!

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

