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Agenda
10 dec
12 dec
19 dec
20 dec
21 dec
22 dec-6 jan
11 jan

Tweede advent
Studiedag, kinderen vrij
Paradijsspel op de Zonnewende (onder schooltijd), klas 3 t/m 6
Klas 1 t/m 6 om 12.30 uur vrij; ’s middags Kerstspel: 15.00 uur (korte versie voor
kleuters); 16.30 uur (klas 1/2/3) en 19.30 uur (klas 4/5/6)
Kerstviering, klas 3 t/m 6 om 12.30 uur vrij
Kerstvakantie
Driekoningenspel op de Berkelschool (onder schooltijd), klas 4 t/m 6

Studiedag 12 december
Aanstaande woensdag is de studiedag voor het team. De eerste twee uur bespreken wij een hoofdstuk
uit het boek: "Opvoeden is geen kunst” van Rosemund.
Daarna hebben we als thema: Zicht op ontwikkeling: Hoe kunnen we de hoeveelheid aan gegevens
slim en efficiënt inzetten om te gebruiken in de dagelijkse planning en uitvoering van het onderwijs?
Hoog (meer) begaafdheid in de klas: uitwisselen van praktijkvoorbeelden.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Sinterklaasfeest op de Zonnewende.
Gisteren vierden we op school het Sinterklaasfeest. De Sint en zijn roetveegpieten kwamen prachtig
aanvaren over de Berkel, ontvangen door een heleboel enthousiaste kinderen. De Sint bracht een
bezoek aan alle klassen, vertelde bij de kleuters een prachtig verhaal en liet in hogere klassen zijn
Pieten wat lekkers in het rond strooien. De sfeer in school was goed en gezellig. We willen iedereen die
een bijdrage leverde aan dit mooie feest van harte bedanken!
Namens het hele team,
Lonneke Kromhout.

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

Sinterklaasfeest in klas 4/5
Zoals jullie weten is het op 5 december sinterklaas, dit jaar natuurlijk weer.
Hierbij moesten de kinderen vanaf klas 4 een surprise maken met gedicht, en cadeautjes.
Bij ons in klas 4/5 waren er veel mooie surprises gemaakt.
Een paard, een boek of een hoge hak, het was er allemaal!
En wel 4 potloden !!!!!!!
We hadden zes opties op de dobbelsteen.
1: Rondje met de papierbak.
2: Surprise pakken
3: Dobbelsteen de andere kant op
4: 4 kinderen overslaan
5: Surprise pakken
6: Surprise pakken(Alweer)
Er werd verassend vaak 3 gegooid! :(
Daarvoor gingen we sinterklaas ontvangen bij de Berkel, die met een fluisterboot aan kwam.
Sinterklaas en zijn pieten deden zelfs de dab!!
Het was een erg geweldige dag.
Hugo Huisstede, Hugo Goudriaan, Linde Hemelaar, Rozemarijn Haasjes en Loeka Starojitski,
Leerlingen klas 4/5
Sinterklaasfeest in klas 6
Klas 6 had bij het Sinterklaasfeest een belangrijke taak: De kleuters begeleiden naar de aankomst van
Sinterklaas. Wat is het leuk om te zien hoe de grote kinderen de kleinste van de school meenemen in
het feest.
Daarna mocht klas 6 ‘los’ in het eigen lokaal. Al een aantal weken geleden heeft iedereen een lootje
getrokken en voor diegene een surprise met gedicht gemaakt. Ontzettend mooie surprise zaten erbij!
Uiteraard werd de meester voor gek gezet.
Meester Wim kreeg een schaal met zes snoepjes en een blinddoek erin. In het gedicht stond dat
meester de schaal moest vullen met water en twee snoepjes met zijn mond eruit moest halen. Dat kon
meester natuurlijk hartstikke goed, dus werd het moeilijker gemaakt en kreeg meester een blinddoek
voor.
Terwijl meester nog druk bezig was met het tellen van vingers die hij niet zag werd de schaal
verwisseld met een schaal vol met meel. Je raadt het al, meester kreeg een witte snoet.
Wim Hulsman, leerkracht
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