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Agenda
29 mrt
2 april
3/10/17 april
4 april
8 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
Jeugdverpleegkundige GGD, 8.30 - 9.30 uur, op school aanwezig.
Ouderavond klas 3
Toneel klas 2/3
Palmpasen
Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur
Peronnikspel op de Berkelschool, klas 2 t/m 6
Toneel klas 3
Ouderavond klas 2/3
Goede Vrijdag, kinderen vrij
Meivakantie

Beste ouders
Regelmatig wordt de school gebeld om uiteenlopende redenen. Omdat de administratie komende week
onderbezet is hebben we een keuzemenu gezet op ons antwoordapparaat. Daardoor kunnen wij u zo
snel mogelijk met de verantwoordelijke persoon verbinden. Om u alvast voor te bereiden op dit
keuzemenu staan hieronder de verschillende keuzes. Vanaf maandag gaat dit in.
- Om uw kind af te melden, druk op 1
- Om te verantwoorden waarom uw kind zijn huiswerk niet maakte, druk op 2
- Om te klagen over onze werkmethoden, druk op 3
- Om te vragen waarom u het weekbericht niet hebt ontvangen, druk op 4
- Indien u van ons verwacht dat wij uw kind opvoeden, druk op 5
- Voor de vraag om uw kind van leerkracht te veranderen, druk op 6
- Om te klagen over het parkeren, druk op 7.
Maar indien u beseft dat jullie in de echte wereld leven, waarin uw kind de verantwoordelijkheid moet
leren dragen voor zijn daden, zijn school en huiswerk en dat het geenszins de schuld van de leerkracht
is, indien uw kind geen enkele inspanning levert, haak dan gewoon in, straft uw kind op de gepaste
wijze en geniet van uw dag. U hoeft dan niet te bellen.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Lentemarkt-nieuws 4
De eerste zakken met kleding zijn binnen! Heeft u ook al zakken met tweedehands kleding voor de
lentemarkt klaar staan? Als u bij klas 5 en 6 de benedendeur naar binnen gaat, is er direct links een
deur naar een ruimte waar allemaal lappen liggen van de school. Daar kan uw zak/tas/koffer/doos met
tweedehands kleding neergezet worden. Vanaf nu tot 13 april. Ook op de dag zelf mag u nog
tweedehands kleding meenemen!
Wilt u liever/ook leuke kleding kopen voor een prikkie? Neemt u dan 13 april uw gevulde beurs mee
naar de lentemarkt… het belooft een volle kraam te worden!
Hartelijke groet,
De Lentemarkt-commissie
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

Combinatieklas 4/5
We hebben nu de periode Economische aardrijkskunde: de weg van een product. De kinderen maken
een werkstuk en gaan een spreekbeurt geven. Drie kinderen hebben iets geschreven over de
verschillende producten die we behandeld hebben. Ook hebben de kinderen afval verzameld.
Plastic
Plastic is gemaakt van plankton dat afsterft en naar de bodem van de zee zinkt. En daar wordt het tot aardolie. In
China werd als eerste aardolie gevonden. 10% van de aardolie wordt gebruikt voor plastic. Meneer Bakland vond
in 1907 het plastic uit. Als je plastic met een hele sterke microscoop bekijkt, dan zie je heel veel strepen en als je
nog meer inzoomt, dan zie je dat die strepen bestaan uit rondjes; die rondjes noem je moleculen. Aardolie wordt
veel gevonden in de Verenigde Staten, Venezuela en China.
Rubber
Rubber is een natuurlijk product, het wordt namelijk uit de boom gehaald. Het is dan nog wit. Er wordt ook rubber
gemaakt van chemische stoffen. De rubberen binnenband is uitgevonden door mr Dunlop.
De pinda
De pinda komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Columbus heeft de pinda en Zuid-Amerika 500 jaar geleden
ontdekt. Eigenlijk was het een vergissing. Hij wilde een andere route naar India. Wat bijzonder is aan de pinda is
dat uit de bloemetjes een soort stengels groeien. De stengels gaan tot een stukje onder grond en daar groeit de
pinda.
Afval
We gingen vrijdag met afvalzakken op pad om plastic op te ruimen. We hadden 1 grijper en moesten daar dus
mee delen. We hebben in totaal we 8,5 kilo afval opgeruimd. Op de terugweg knapte 1 zak en moesten we dat
over de ander zakken verdelen.

Schminkers gezocht
Rond onze kerstspelen is een groep schminkers actief. De spelers van het Paradijsspel, ons eigen
Zonnewende kerstspel en het Driekoningenspel worden voorzien van schmink door een aantal
enthousiaste schminkers. De groep bestond vorig jaar wonderwel uit alleen maar Berkelouders. Een
band met onze school was er dankzij juf Els Godefroy.
De schminkgroep wordt al heel lang gecoördineerd door Monique Ketelaar.
Voor het nieuwe seizoen worden weer nieuwe mensen gezocht. Er wordt de komende maanden en
zeker na de zomervakantie regelmatig geoefend. Als je nog niet eerder schminkte, maar er wel
interesse in hebt: dit is een kans. Je krijgt gratis les.
En in december en januari zijn veel spelers je dankbaar voor je bijdrage aan het spel.
Lonneke Kromhout
Ed Vervloet
GGD jeugdverpleegkundige
Op maandag 8 april is Suzanne Drieënhuizen, jeugdverpleegkundige van de GGD, van 8.30 uur tot
9.30 uur bij ons op school aanwezig.
U kunt met uw kind bij haar terecht voor meten en of wegen, maar ook als u twijfels hebt over de groei
van uw kind, als u vragen heeft over de gezondheid van uw kind, als u twijfels heeft over gehoor, de
ogen enz.
U kunt bij haar terecht in de IB ruimte op de bovenste etage in de school.
Nicole Verhage, intern begeleider
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Peronnik de onnozele
Op maandag 15 april gaan klas 2 t/m 6 in de ochtend naar de vrije school de Berkel, om daar het
toneelstuk ‘Peronnik de onnozele’ te zien.
Het verhaal is ruim dertig jaar geleden ‘ontdekt’ en herschreven tot toneelstuk door een paar docenten
van de Rotterdamse ‘Vrijeschool Vredehof’. Het wordt er ieder jaar rond Pasen gespeeld in Rotterdam
en omstreken door een enthousiaste groep van ouders en docenten.
Als kind heb ik het jaar in jaar uit gezien en beleefd en ik vond het prachtig en leuk. Al een tijdje vond ik
het zonde dat het nog steeds alleen maar in Rotterdam gespeeld word. Het is zo’n mooi verhaal met
een inhoud die denk ik wezenlijk is voor het vrijeschool onderwijs. Daarom ben ik heel blij dat de
spelers dit jaar speciaal voor onze scholen helemaal naar Zutphen komen!
Het verhaal is een Bretonse ‘graalsprookje’ en doet denken
aan de legende over Parcival. Zijn bijnaam ‘de onnozele’ (in
het Frans l‘idiote’) draagt Peronnik vanwege zijn domme
voorkomen. Hij leeft kinderlijk naïef, van dag tot dag, maakt
zich geen zorgen om wereldse zaken. Echter in zich draagt
hij een goed hart en een scherpe geest. In het verhaal zien
we hoe zijn nieuwsgierigheid gewekt wordt, wanneer hij van
voorbijgaande ridders hoort over hun zoektocht naar de
graal. Wanneer vervolgens zijn besluit genomen is om ook
op zoek te gaan, blijkt dat hij zich goed voorbereidt en niet
terugdeinst voor hindernissen of gevaar. Met leeuw, draak en
reus krijgt hij te maken, en met zoete verleidingen. Hij blijkt in
staat om de zeven beproevingen van moed en spirituele
kracht te doorstaan, die zelfs de vele ridders voor hem nog
niet eerder hadden volbracht. Net als andere graallegenden
toont het verhaal een ontwikkeling van onwetendheid naar
menselijkheid, en weerspiegelt het onze eigen zoektocht.
Wellicht kunnen we dit spel in de komende jaren ook in
Zutphen gaan spelen, ik wil daar graag aan werken en ben
benieuwd of daar animo voor zou zijn. Zijn er ouders die het
leuk vinden om volgend jaar hun toneeltalent te ontdekken?:)
Laat het mij dan weten, en probeer of je mee mag als ouder die helpt bij het vervoer!
Korine Scheeres, moeder van Leonore (klas Monique), Floris (klas 1) en Josephine (klas 5)
Skateboard Clinic voor kinderen vanaf klas 3
Op donderdag 11 en 18 april organiseren we voor de oudste kinderen van de BSO een clinic
skateboarden. Dit wordt vanuit skateboardpark Burnside uit Deventer gegeven en vindt plaats op het
schoolplein van de Zonnewende.
Er is nog plaats voor een aantal kinderen die niet naar de BSO komen op die dag.
Dus vind je kind vanaf klas 3 of hoger het leuk, geef hem of haar dan op!
De kinderen kunnen meteen uit school naar de BSO komen en daar iets eten en drinken.
De clinic wordt gegeven door een instructeur van Burnside en hij neemt skateboards, helmen,
beschermsets en een heus mobiel skateparkje mee naar het Zonnewende plein.
Het duurt tot ca 16.30 uur.
Er is maar plek voor een paar kinderen, dus als je kind geïnteresseerd is wacht niet te lang met
opgeven! De kosten voor twee middagen, inclusief wat te eten en drinken, zijn €30,-.
Je kunt je kind opgeven door te mailen naar info@bso-bolderburen.nl
Bij regen kan de les helaas niet doorgaan, je krijgt dan je geld voor die keer retour.
Anne-Marie Vrensen
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Evaluatie RGM pilot Zonnewende september – december 2018
Afgelopen semester vond de pilot plaats van de Ronnie Gardener Methode op de Zonnewende.
Deze methode is voor jong en oud en heeft als doel om de hersenen te trainen voor meer balans
tussen de beide hersenhelften. Het is een manier om de conditie van de hersenen te verbeteren
waarbij beweging, spraak en cognitie tegelijkertijd worden ingezet.
De methode werd ingezet voor kinderen met concentratieproblemen, dyslexie en dyscalculie. Ouders
konden hun kinderen vrijwillig opgeven om aan de pilot mee te doen.
Wil je meer weten over de resultaten of op de hoogte blijven kijk dan verder op mijn website.
Liesbeth Haijtink (moeder Keylan, klas 5)
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