Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
12 feb
13 feb
14 feb
15 feb
16 feb
18 feb
21 feb
25 feb-3 mrt
6/13/14 mrt
15 mrt
13 april

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
Oudergesprekken
Lerarenstaking, kinderen vrij
Lentemarkt

Lentemarkt-nieuws 1
De eerste voorbereidingen voor de lentemarkt op 13 april zijn gestart!
Ideeën? Laat het zo snel mogelijk via de klassenouders weten!
Daarnaast is het fijn alvast de volgende acties in het achterhoofd te houden;:
- Verzamelen: grabbeljurk cadeautjes en tweedehands kleding
- Inschrijven: taarten/ pizza’s bakken voor in het restaurant
- Vragen: klassenouders en de lentemarktcommissie weten meer!
Tot een volgend bulletin!
Lentemarktcommissie:
Marieke Kuntzel (klassenouder klas 6)
Liesbeth Haytink (klassenouder klas 5)
Petra van de Velde (kleuterjuf)
Barbara de Goede (kleuterjuf)
Kledingkraam lentebazaar
Op de lentebazaar is er weer een kledingkraam. Willen jullie kleding en schoenen alvast bewaren?
Ellen Schreven
De Vuurvogel van Zjuust
De jongste productiegroep van Jeugdtheater Zjuust heeft onder leiding van Pepijn van de Weerd het
toneelstuk “De Vuurvogel” ingestudeerd naar het klassieke Russische sprookje van Afanasjew.
Het publiek gaat met de jonge prins Iwan mee op reis om de Vuurvogel te vinden. Deze vogel heeft de
gouden appels uit de tuin van de vader van prins Iwan, Tsaar Wislaw, gestolen. De Tsaar is ernstig ziek
en heeft de genezende kracht van de appels nodig om beter te worden. Het zal een reis worden voor
zowel speler als toeschouwer en we trekken door het hele gebouw om deze te volbrengen. Gaan jullie
mee op reis?
Voorstellingsdata: 9, 10, 16 en 17 februari om 16.00 en 19.00 uur (twee voorstellingen per dag)
Locatie: De Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen
Kaartjes: voor kinderen 7 €, vanaf 14 jaar 9 €
Reserveren is verplicht en kan via reserveren@zjuust.nl.
Leeftijd: vanaf 5 jaar. Niet geschikt voor rolstoelen.
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

Hut op het schoolplein
Vandaag had ik pleinwacht en zag ik ineens een prachtige hut op het plein staan. In één pauze
gebouwd door een aantal kinderen van klas 3, compleet met bankjes en plankjes en een lemen dak. Zo
komen de grote stokken goed van pas!
Juf Saskia

Kinderkunst
Vanaf 19 - 20 - 21 februari start er weer een nieuwe reeks KINDERKUNST voor kinderen van 6 - 12
jaar. 1x per maand op dinsdag,- woensdag,- of donderdagmiddag, een reeks bestaat uit 4 keer.
Voor meer info zie bijlage en/of link voor het
filmpje http://www.spiegelkinderen.nu/media/filmpje_2019_kinderkunst/VIDEO-kinderkunst_2019-0124-12-53-36.mp4
Judith van den Berge
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Compost-container
Wilt u in het voorjaar met een groentetuintje beginnen?
School heeft een compost-container 220 l te koop.
Zo goed als nieuw! Biedingen graag vanaf € 40,-.
Juffie Barbara
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