Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
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

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

Schoolvoetbal
Bijna elke voetbalteam heeft een begeleider, fijn. Maar scheidsrechters hebben zich nog helemaal
niet gemeld. Elke woensdag graag één scheidsrechter.
Het helpt al als iemand een deel van de middag enkele wedstrijden kan fluiten.
Iemand op 3 april, iemand op 10 april, iemand op 17 april.
Wim Hulsman
Ed Vervloet
Versterking team
Tobias Reijngoud (ouder van Fien in klas 4) versterkt sinds 1 maart het lerarenteam van onze school.
Tot de zomer staat hij samen met Rosa van der Veur op woensdag en donderdag voor de
combinatieklas 4-5. Na de zomer start hij met de pabo, en zal dan als zij-instromer twee dagen per
week lesgeven aan de combinatieklas.
Ceciel Wolfkamp
Lentemarkt-nieuws 3
De poster voor de lentemarkt is klaar. En wat is hij mooi! We hopen dat
jullie en andere mensen hem snel overal in Zutphen e.o. zien hangen.
‘Spread the word!’ Ook op social media mag de poster gedeeld worden!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Opa’s, oma’s, oppassen en buren;
iedereen is welkom.
Er worden al grabbeljurk-cadeautjes op school verzameld (er staat een
mand in het magazijn bij de kleuters en 1 bij de administratie) en er komen ook nog oud-Hollandse
spelletjes is deze week besloten. Het lenteweer komt eraan. De lentemarkt ook!
Vriendelijke groet, Lentemarktcommissie
Welkom
We verwelkomen een nieuwe kleuter: Josefiene Baltes.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende !
Team Zonnewende
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

Ook zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust die op woensdag 20 maart
start van 13 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
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
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