Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
21 feb
5 mrt
25 feb-3 mrt
6/13/14 mrt
15 mrt
29 mrt
10 april
13 april
17 april

Ouderavond klas 4/5
Ouderavond klas 2
Krokusvakantie
Oudergesprekken
Lerarenstaking, kinderen vrij
Toneel klas 2
Toneel klas 2/3
Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur
Toneel klas 3

Parkeren
We vragen het opnieuw: parkeer uw auto a.u.b. niet bij de school.
Er zijn gevaarlijke situaties omdat dichtbij-parkeerders rare manoeuvres uithalen. En er is gewoon niet
genoeg plek.
Heel veel ouders stallen hun auto verder weg. Mensen die slecht ter been zijn mogen natuurlijk dichtbij.
Er zijn ook twee P-plaatsen voor mensen met een parkeerverbodsontheffing.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Vragenlijst
Voor de kerstvakantie hebben wij een vragenlijst uitgezet omtrent de sociale veiligheid van uw
kind. Slechts een handjevol ouders hebben deze vragenlijst ingevuld. Daardoor is hij niet
representatief.
De ouders die de lijst niet hebben ingevuld hebben woensdag een herinneringsmail ontvangen.
(Afzender Vrije School De Zonnewende).
Wilt u alsjeblieft de vragenlijst vóór 1 maart voor een van uw kinderen invullen, ongeacht in welke klas
uw kind zit.? Ook als uw kind zich veilig voelt op school. Op deze manier weten wij of we op de goede
weg zitten of waar we bij moet stellen.
Lonneke Kromhout (Veiligheidcoördinator)
Ceciel Wolfkamp, Directeur
Toezicht op plein
Tussen 12.30 en 12.45 uur is er geen toezicht van leraren op het plein.
Op maandag en vrijdag lopen en spelen daar wel geregeld kinderen uit klas 1 en 2.
Wat er dan gebeurt is de verantwoordelijkheid van de ouders van deze kinderen.
We maakten al mee dat er kinderen bij de Berkel zaten.
Het zal hier vooral kinderen betreffen van ouders die ook een kleuter komen halen (om 12.45 uur).
Maar toch: houd s.v.p. ook een oogje in het zeil op uw eerste- of tweedeklasser.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Muziekavond
Vrijdagavond, een week geleden, waren we met heel veel toehoorders in de zaal en luisterden muisstil
naar de muziek van de leerlingen. Er waren ditmaal weinig oudere leerlingen die meededen.
De kleintjes oogstten lof voor hun inzet. Ontroerend is het te luisteren naar het zingen van drie
jonge meisjes. Of naar het spel van een beginnende trompettiste.
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

Spannend en bewonderenswaardig is het te zien hoe een jonge gitarist zich super concentreert.
Maaike Schoenmaker studeerde op vrijdagmiddagen met flink wat leerlingen twee muziekstukken in.
Het schoolorkest musiceerde aan het eind van het programma, een prachtig slotakkoord.
De deelnemers kregen van Maaike een narcis.
Het grootste applaus was er voor Maaike zelf. Zij kreeg een bos bloemen.
Schoolschaken
Afgelopen zaterdag deed onze school mee aan het schoolschaaktoernooi van Zutphen/Warnsveld.
Acht deelnemende scholen leverden 21 teams (waaronder liefst vijf van ons). Veel van onze leerlingen
schaakten nog niet lang of hadden weinig ervaring. Er werd met concentratie en plezier gespeeld en er
werden wedstrijden gewonnen. Een van de twee teams van klas 6 eindigde als vijfde. De overige
teams eindigden in de achterhoede: de plaatsen 12, 14, 15 en 18.
Fijn dat ouders de teams zo goed begeleidden tijdens de speeldag. Hartelijk dank hiervoor.
Ed Vervloet

Meer foto’s:
https://photos.google.com/share/AF1QipPGZqKRM0Qpuzhobpql89QZ_rm57ILr6ePx8KyUpw2MGXVV
Dr5PwcS-sRw6_R-RNg?key=R3M0SWhnY2tfbW1GZVZEdm9rdGRzUV91V2txN0d3
Kleding wassen en strijken Kerst- en Driekoningenspel
Na onze oproep voor hulp bij het wassen en strijken van de toneelkleding voor het Kerst- en
Driekoningen heeft één vader gereageerd. Alvast onze dank! Mochten er meer ouders zijn die één tas
met kleding willen wassen en strijken dan horen wij dat graag.
Een berichtje kan naar jola.schutte@me.com
Jola Schutte (moeder van Lina klas 1 en Signe kleuterklas juffie Enny)
Werkgroep Kerst- en Driekoningenspel
Meerdere kledingstukken van het Kerst- en Driekoningenspel zijn aan vervanging toe. Wie kunnen
goed met de naaimachine overweg en vinden het leuk een keer samen (met thee en taart) te werken
aan vernieuwing van de kleding voor het Kerst- en Driekoningenspel? Wij horen het graag. Een
berichtje kan naar jola.schutte@me.com
Hartelijke groet,
Lonneke Kromhout (juf klas 5), Jola Schutte (moeder van Lina klas 1 en Signe kleuterklas juffie Enny),
Liselot Zuman-Vervloet (moeder Jasmijn klas 1)
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Spinnenwiel
Aangezien ik niet voornemens ben nog eens te gaan spinnen heb ik voor een liefhebber een
spinnenwiel plus garenwinder en kaardenborstels van het merk Louet, alsmede een haspelmolen
beschikbaar. Het enige dat ik vraag is dat de belangstellende deze spullen zelf komt ophalen en als
men er al voor zou willen betalen mag dat wat mij betreft in de vorm van een donatie aan het
schoolfonds. Zelf hoef ik er niets voor.
De spulletjes zijn af te halen aan de Spittaalstraat 68 te Zutphen. Wel graag even bellen met nr. 0575
785693 of 06 42337611.
Lotti Borsboom
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