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Agenda
4 feb
12 feb
13 feb
14 feb
15 feb
16 feb
18 feb
21 feb
25 feb-3 mrt
15 mrt

Jeugdverpleegkundige GGD aanwezig, 8.30 – 9.30 uur
Ouderavond klas 6
Ouderavond klas 5
Studiedag, kinderen vrij
Muziekavond klassen 1 t/m 6, 19.00 uur
Schoolschaaktoernooi, 13.00 – 17.00 uur, klas 4, 4/5, 5 en 6, wijkcentrum Waterkracht
Ouderavond kleuterklassen
Ouderavond klas 4/5
Krokusvakantie
Lerarenstaking, kinderen vrij

Lerarenstaking
De leraren en andere medewerkers van de Zonnewende sluiten zich aan bij de grote landelijke
onderwijsstaking van vrijdag 15 maart. Dit betekent dat de school dicht is op die dag.
Namens de collega's, Ed Vervloet
Eindkampcafe
Op woensdag zijn wij er met het klas 6 eindkampcafe, dit is om geld op te halen voor ons eindkamp dit
jaar. We hebben volgende week:
* Warme choco
* Koekjes of cake
* Koffie
* Thee
* zelfs cappuccino !
Tot woensdag!
Raven en Bowie klas 6
Jaartafelpoppen
Er is een doos met jaartafelpoppen gevonden. Zo’n drie jaar niet gebruikt maar wel de moeite om te
reviseren. Wie zou dat (samen met mij) willen doen? Alvast hartelijk dank.
Juffie Barbara
De koffiebus
Op maandagochtend is de koffiebus er weer, we zijn in de adventtijd begonnen en vonden het een heel
goed idee om het in het nieuwe jaar door te zetten. Het is een fijne manier om de week te beginnen en
even koffie of thee te drinken met ouders van verschillende klassen, elkaar te leren kennen en het is
een goed begin van de dag zo op de maandag.
Dus, wees allen welkom! Maandagochtend vanaf 8:30
Vrijwillige bijdrage is fijn (daar kopen wij dan weer nieuwe koffie van ;-)
Groet Rebecca & Irene

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

Gevonden voorwerpen
In de afgelopen maanden zijn veel gevonden voorwerpen naar de kringloop gegaan. De merkspullen
en bruikbare dingen zijn in een zak achtergebleven. Op de lentemarkt (13 april) zullen we deze spullen
voor een klein bedragje verkopen.
Juffie Barbara
GGD jeugdverpleegkundige
Aanstaande maandag, 4 februari, 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 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
Restaurant periode klas 4
Het gonst in de school. Pannen pruttelen op het fornuis in de keuken, de gang naast klas 4 ligt bezaaid
met bordjes, bestek, taarten en tassen. Kinderen lopen in hun mooiste kleding enthousiast en
zenuwachtig in en uit. De tafels zijn prachtig gedekt en ook voor muziek werd gezorgd.
Welkom bij restaurant de Zonnewende! En restaurant het Vaticaan en restaurant de Koekenpan…
Onder de indruk schuif ik aan bij restaurant Zutphen. Waar al een plekje voor mij gereserveerd is.
Op de mooie menukaart zie ik dat ik kan kiezen uit twee soorten soep en drie nagerechten. Er ligt
zelfgemaakt geld op tafel om straks af te kunnen rekenen bij de kassa, die overigens geen briefjes
boven de 100 aanneemt.
Restaurant Casino serveert 90% Japans eten en 10% Mexicaans eten. De sushi wordt vers en
vakkundig gerold in de klas. Je kunt er inktvisringen bij eten (als je wilt) en ze schenken heerlijke
muntthee. Het toetje overtreft alles, frambozen-nougat cake! Bij een echte kassa reken ik af, ik krijg nog
10% korting ook. €21,80. Voor zo veel lekkers, moois en zo veel enthousiasme. En als ik te weinig geld
heb krijg ik gewoon nog wat extra toegeschoven.
Wat een werk hebben de kinderen uit klas 4 verzet! Met een ongekend enthousiasme en 100% inzet
zijn er vijf volwaardige restaurantjes opgezet tijdens onze periode rekenen. Breuken, inhoudsmaten en
geld rekenen kwamen allemaal aan bod. Maar ook werden er kassa’s geknutseld, recepten
geschreven, menukaarten geïllustreerd en tafelkleden bedrukt. En bovenal werd er veel overlegd,
gekookt, gewinkeld en samengewerkt!
“Wow, het is echt hard werken in een restaurant!” Werd er na afloop geconstateerd. Net als:
- “Ik heb gerekend zonder dat ik het in de gaten had”,
- “We hebben de manager gemist in ons restaurant, want die had zelf zo’n trek” en
- “Dit was echt een leuke uitdaging!”
Project geslaagd!
Mooie foto’s op volgende pagina.
Juf Gabriëlle en juf Rozemarijn, klas 4
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Bijlage Roefeldag
Zaterdag 9 maart 2019 is het zover…Roefelen in Zutphen.
Leerlingen van klas 3/4/5 en 6 mogen gratis meedoen aan de Sport-Roefeldag.
Zie bijlage.
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