Kopij voor weekbericht:
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7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

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

Informatie-avond VO klas 6
Schoonmaakavond + adventsgordijnen ophangen kleuterklas Monique
Poppenspel voor de kleuters: Sinterklaas uit de hemel
Eerste advent
Sinterklaas
Studiedag, kinderen vrij
Klas 1 t/m 6 om 12.30 uur vrij; ’s middags Kerstspel (tijden zie volgend Weekbericht)
Kerstviering, klas 3 t/m 6 om 12.30 uur vrij

Vragenlijst Sociale Veiligheid
Enige weken geleden heeft u een mail ontvangen met het verzoek mee te doen met de vragenlijst
Sociale Veiligheid. Slechts 30 ouders hebben deze lijst ingevuld.
Degenen die de vragen nog niet hebben beantwoord wil ik vragen dit komende week te doen.
We hebben een respons van 75% nodig wil het representatief zijn. Het is voor ons erg belangrijk te
weten hoe de sociale veiligheid bij ons op school door u als ouder ervaren wordt.
Dan kunnen wij indien nodig interventies uit zetten.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Klas 2/3
Gisteren was klas 2/3 op excursie naar de Middelste Molen in Loenen. Dit in het kader van de periode:
'de ontwikkeling van het schrift'. Deze molen is een papierfabriek; af en toe zijn de machines in werking
en zijn er veel vrijwilligers aan het werk om prachtig papier te maken. De kinderen mochten zelf papier
scheppen en zagen daarna hoe de machine grote vellen papier maakt. Zintuigen werden
aangesproken, er was veel te zien, te horen, te voelen en te ruiken!
In deze periode hebben de kinderen geleerd over grottekeningen, beeldverhalen, spijkerschrift en
papyrus, ze schreven met ganzenveren en de kroontjespen. Ook is het gelukt om van galappeltjes en
walnotenbolsters zelf inkt te maken.
Juf Angela en juf Sigrid

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

Groene Vaude rugtas kwijt
Heeft iemand een groene Vaude rugtas gevonden? Jonas (klas 3) is hem sinds dinsdag kwijt.
Groetjes Marieke
Foto’s
Op de website vind je foto’s van het sint Maartensfeest. Zie:
https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/fotoalbum.php
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