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Agenda
10 sept
11 sept
12/18/19 sept
17 sept
18 sept
19 sept
20 sept
23 sept
25 sept
26 sept
27 sept
1 okt
3 okt
7 okt
16-18 okt
16 okt
21-25 okt
28 okt
30 okt+6 nov

Ouderavond klas 5/6
Ouderavond kleuters
Oudergesprekken klas 2 t/m 6
Ouderavond klas 4
Ouderavond klas 6
Schoolfotograaf
Studiedag 100 jaar Waldorf, kinderen vrij
Schoolfotograaf
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 3/4
Michaëlsfeest
Ouderavond klas 1
Toneel klas 2, 19.00 uur
Ouderavond klas 5
Hapskamp klas 5/6
Ouderavond klas 2
Herfstvakantie
Studiedag, kinderen vrij
Oudergesprekken klas 1

Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur

Uit vele richtingen zijn wij gekomen
Dat is ook dit jaar weer het geval, met een nieuwe collega uit Amsterdam, en ook het gezin dat
hierheen verhuisde vanuit die grote stad. Tevens kwamen we uit vele richtingen terug van vakantie.
Voor de kinderen en ouders van de vorige zesde klas, de klas van meester Wim, was de vakantie
opeens afgelopen toen het bericht kwam van het overlijden van Naima. We zijn op de maandag in de
laatste vakantieweek bijeen geweest in de zaal: kinderen van klas zes, hun ouders, collega's, de
ouders, grootouders en de zus van Naima. Dinsdag waren we met velen bij de uitvaart.
Woensdag begonnen we als teamleden het schooljaar zoals te doen gebruikelijk met een eerste
vergadering. In de middag bestudeerden we met deskundige begeleiding ons spellingonderwijs.
Donderdag werden de klassen ingericht. Alles oogt fris.
Plein en tuin zijn keurig opgeknapt door de mensen van Nicolaas Bessels en onze conciërge Hans ten
Brinke.
Maandag stonden we om 10 uur allen op het plein, zongen het lied "Uit vele richtingen" (voor wie het
wil meezingen volgend jaar: de titel invoeren op Youtube).
De nieuwe eersteklassers sprongen, uitgewuifd door hun kleuterjuffen, over het touw naar hun juffen
Sigrid en Merinke. In de zaal vertelden de leraren hun klassen over het komende jaar.
Behalve onze nieuwe meester Mark van Asch, verwelkomen we ook nieuwe kinderen:
- Loet Lenting in klas 6
- Lulu Peene in combiklas 5/6
- Emke Roelofs in klas 5
- Cato Lenting en Cédric Bos in klas 4
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- Lot Blondelle, Pomme de Haan en Djesse Nielen in combiklas 3/4
- Mila Lenting en Luuk Nielen in klas 1.
Nieuwe kleuters:
Emile van Asch, Liza Bianchi, Jazz Kok, Merrewin Pagden, Solomon Swart, Fiene Zijlstra,
Max Linthorst, Kay Langerak en Katrijn van der Heiden.
We wensen elkaar een goed schooljaar.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Verkoop groenten klas 6
De komende vier weken zal de zesde klas groenten verkopen die ze het afgelopen tuinbouwseizoen
zelf hebben verbouwd. Wortels, aardappelen, maïs, rode bietjes, spekbonen, andijvie, courgette,
pastinaak… noem maar op.
De verkoop vindt plaats iedere woensdag vanaf half één op het schoolplein, de opbrengst is bestemd
voor het eindkamp. Komt allen, en gelieve zo gepast mogelijk te betalen.
Arjan van Eeden, vakleerkracht tuinbouw
Bericht van BSO Bolderburen
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is begonnen en graag willen wij ons voorstellen aan alle gezinnen die nieuw zijn
gekomen op de Zonnewende. Wij zijn BSO Bolderburen en verzorgen de buitenschoolse opvang. Onze
BSO heeft een antroposofische grondslag waarin huiselijke gezelligheid, warmte en aandacht voor
ieder kind, centraal staan. De band met de (vaste) groepsleidsters speelt hierin een belangrijke rol.
De sfeer in de BSO sluit aan op de sfeer van school. Zodat de kinderen school en opvang als een
geheel ervaren.
We zijn veel buiten, gaan op pad naar speeltuintjes in de buurt en bakken, knutselen en timmeren veel.
Lezen verhaaltjes voor en stimuleren de kinderen tot het fantasiespel.
Kom gerust een keertje binnen lopen om de sfeer te proeven.
Wij hebben een knusse ruimte onderin het hoofdgebouw die we delen met een Peutergroep van de
Morgenster. Daar vangen we de jongste groep op.
In het Tobiasgebouw (voor aan de weg) hebben we een gezellige huiskamer en keuken waar we
de oudste kinderen opvangen.
We hebben verschillende pakketten voor de kinderen. Ook een pakket van 12.30 tot 14.45 uur. Ideaal
als je wat verder weg woont van school en een oudste kind een lange schooldag heeft.
Op vakantiedagen en de studiedagen van de leerkrachten vangen we de kinderen die op die dag
normaliter bij de BSO komen de hele dag op.
Incidentele opvang is mogelijk op alle dagen indien er plek is.
Op dit moment hebben we geen voorschoolse opvang en geen opvang op woensdagmiddag maar
krijgen gedurende het schooljaar af en toe een vraag van ouders of we dit ook kunnen bieden. We
kunnen een groep starten als er minimaal 5 kinderen zijn. Mochten jullie belangstelling hiervoor
hebben, dan kun je contact opnemen met mij: anne-marie@bso-bolderburen.nl
Informatie kun je verder vinden op onze website www.bso-bolderburen.nl
Hartelijke groet, Anne-Marie Vrensen
Zin in zingen? Koor voor ouders
Gioia is het koor voor ouders (en vrienden) van de vrijescholen in Zutphen. We zingen van canons tot
vierstemmige liederen in allerlei talen en uit allerlei tijden. Ook nemen we de jaargetijden mee in het
repertoire.
Het niveau van de koorleden is heel verschillend, van redelijk beginnend tot aardig gevorderd. Zo
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kunnen we met elkaar de muziek dragen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Elke woensdagavond om 20.00 uur zingen we in de grote zaal van de
Zonnewende, Valckstraat 30. Meer info bij Marrion Dijkman (ook van de BSO), tel 06-30322776,
marriondijkman@hotmail.com.
Ook op de website van de vrijescholen kun je meer informatie
vinden https://www.berkelbasisonderwijs.nl/98/school-in-beeld/ouders/ouderkoor-gioia
Zin in zingen? Zanggroep voor kinderen
Vierde- vijfde en zesde klassers welkom in Warnsveld.
We starten met een zanggroep. Een oude edoch springlevende wens van ondergetekende.
We doen inzingoefeningen met lijf en stem. We zingen canon en meerstemmig.
Liederen ernstig, verdrietig, vrolijk en met swing:).
Maat, ritme en melodie met behulp van trommel, djembé, gitaar e.a. We gebruiken veelal de vleugel ter
ondersteuning van ons lied. Je mag solo zingen en natuurlijk ook luisteren naar je zanggenoten.
Tijdstip in overleg, mede afhankelijk van jullie .
Voorkeur zaterdagochtend of donderdagmiddag.
Interesse? Bel of mail 0575-561654; margaretvanvelden@hetnet.nl
Van harte welkom!
Margaret
Bedankt
Lieve ouders, ik wil iedereen bedanken voor alle ontzettend vele lieve, fantastische liefde in de vorm
van thee/kaarten/briefjes/kaarsjes/chocola/tekeningen/boeken/tijdschriften/muziek(!)/reiki/appjes/FB
berichtjes/fruit/zeepjes/bloemen, maar vooral veel liefde. Hier haal ik heel veel power uit om de draak te
verslaan. Dank jullie wel en ik hoop dat ik jullie binnenkort op het schoolplein kan zien. Een hele mooie
start gewenst voor het nieuwe schooljaar. Tot gauw!
Hartelijke groeten, Jola, mama van Cédric (Morgenzon bij juffie Nina en Karin), Signe (oudste kleuter bij
juffie Enny) en Lina (tweede klas bij Timo en Saskia)
Soms koning zijn, dan weer boef, heks of prinses….
Er is nog plek in de nieuwe Theaterspeelklas van Jeugdtheater Zjuust. Deze start op woensdag 11
september voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas) We gaan leren improviseren,
concentreren, onze fantasie de vrije loop geven, bewegen, samenspelen, maar vooral spelplezier
hebben met elkaar! De 24 lessen worden gegeven op woensdag van 13.00 tot 14.30 uur. Zij worden
afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is voor proef en… gratis.
Start: 11 september. Plaats: Berkelschool, Henri Dunantweg 4, Zutphen
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond 06-121 63 630 of will-bee@hotmail.com
www.zjuust.nl
Aanleveren kopij weekbericht
Kopij voor het volgende weekbericht graag uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur naar:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl
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