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Agenda
11 mrt
13/14 mrt
15 mrt
21 mrt
29 mrt
2 april
3/10/17 april
4 april
9 april
10 april
13 april
15 april
17 april

Euritmievoorstelling ‘Bevroren stilte’ op de Berkelschool, klas 4 t/m 6
Oudergesprekken
Lerarenstaking, kinderen vrij
Kangoeroewedstrijd; Wereld Verteldag
Toneel klas 2
Ouderavond klas 4
Schoolvoetbaltoernooi klassen 4 t/m 6
Studiedag, kinderen vrij
Ouderavond klas 3
Toneel klas 2/3
Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur
Peronikspel op de Berkelschool, klas 1 t/m 6
Toneel klas 3

Schoolvoetbal
Hieronder de tekst van de uitnodiging voor het schoolvoetbaltoernooi.
Zoals bekend zal er dit jaar weer een schoolvoetbaltoernooi worden georganiseerd voor de groepen 5
t/m 8 van de Zutphense basisscholen. Op de velden van zvv Be Quick zal er op de woensdagen 3, 10
en 17 april weer gevoetbald kunnen worden om het Schoolvoetbal-kampioenschap van Zutphen.
Dit jaar hebben we wederom gekozen om al bij de uitnodiging aan te geven welke groepen en op de
verschillende data spelen. Zodat u als school wat gerichter kunt zoeken naar begeleiders en
scheidsrechters. De indeling is als volgt:
Woensdag 3 april: Groepen 8, alleen poule wedstrijden
Woensdag 10 april: Groepen 7, poule wedstrijden en aansluitend Finale ronden groepen 7 en 8
Woensdag 17 april: Groepen 5 en 6 poule- en finale wedstrijden.
Vanaf dit jaar zijn de teams anders samengesteld dan u gewend was. Vanuit de KNVB zijn hiervoor
nieuwe richtlijnen opgesteld wat inhoudt dat de teams uit de groepen 7 en 8 bestaan uit 8 spelers. De
teams uit de groepen 5 en 6 bestaan uit 6 spelers. Daardoor worden de wedstrijden ook op kleinere
velden gespeeld. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van het gehele toernooi en het aantal teams
die per school kunnen worden aangemeld. U kunt per categorie maximaal 2 teams opgeven. De
winnaars bij de groepen 6 en 8 worden uitgenodigd om mee te doen aan de Regiofinale. Deze wordt op
woensdag 15 mei gespeeld in Eerbeek. Inschrijven kan t/m maandag 11 maart 2019!
Namens de organisatie, Vincent Benschop
Aanvulling
We hebben nog maar kort tijd om de teams op te geven. In de klassen wordt geïnventariseerd wie er
mee willen doen. Voor alle duidelijkheid: wij doen mee met de klassen 4, 5 en 6.
Ed Vervloet
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Welkom
We verwelkomen nieuwe leerlingen.
Eli van Pernis, Emma Musch en Marieke Kromhout in combiklas 4/5
Lotus Maas in combiklas 2/3
Nieuwe kleuters: Aaron Maas en Joris Jolink.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende !
Team Zonnewende
Lentemarkt-nieuws 2
De voorbereidingen voor de lentemarkt op 13 april zijn goed gestart!
Elke klas heeft een leuke activiteit bedacht! Een tipje van de sluier: de Poppendokter, gekke fietsen,
popcornploffen, speksteen schuren, muziek en levend standbeeld!
Weet er iemand nog een paardje waar we rondjes op (of op een karretje achter mee) kunnen maken?
En denken jullie aan grabbeljurk cadeautjes en tweedehands kleding?
Wij hebben er veel zin in! Tot een volgend bulletin!
Lentemarktcommissie:
Marieke Kuntzel (klassenouder klas 6)
Liesbeth Haytink (klassenouder klas 5)
Petra van de Velde (kleuterjuf)
Barbara de Goede (kleuterjuf)
Kooravond klassen 4 t/m 6
De kooravond - in de jaarplanning - van donderdag 9 mei
komt te vervallen. De nieuwe datum wordt dinsdag 21 mei
(19.30 uur).
Eline Ruisch (stagiaire conservatorium) voert dan haar Abbaproject uit. Eline is oud-leerling van de IJsselschool.
Ons schoolkoor (klas 4 t/m 6) is deel van een uur Abbamuziek. Andere deelnemers zijn leerlingen van de
muziekschool (Muzehof) en studenten van het
conservatorium in Zwolle.
Er een band en het spektakel vindt plaats in de Tuinzaal van
de Muzehof. Daar zijn genoeg plekken voor ouders, opa's en
oma's en wie er maar wil komen luisteren.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij onze administratie.
Kosten: voor zowel volwassenen als broertjes/zusjes €5 (incl.
koffie/thee).
De voorstelling duurt ongeveer een uur.
De generale repetitie is van 14.15 uur -16.30 uur.
Schildercursus voor ouders
In de bijlage vind je informatie over de schildercursus voor ouders die binnenkort op de Zonnewende
wordt gegeven. Aanmelden en/of nadere info: Tel. 06-28145187, j.vanderham@kpnmail.nl
Hans van der Ham
Ook zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust die op woensdag 20 maart
start van 13.00 tot 14.30 uur in de Berkelschool. Lessen van anderhalf uur vol dramaspelen,
improvisaties en spelplezier met elkaar. Voor kinderen vanaf de derde klas en hoger. Kosten zijn 150 €.
Meer info en opgeven via info@zjuust.nl of 06-12163630
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Ouderbijdragen (wederom een herinnering)
De vrijwillige ouderbijdrage hebben we nodig om het Vrije school onderwijs goed vorm te kunnen
blijven geven.
Per kind wordt een basis/ouderbijdrage gevraagd van €75 voor de klassenpot voor o.a. schoolreisjes,
excursies en jaarfeesten.
Er zijn nog verscheidene ouders die het ouderbijdrageformulier nog niet hebben ingeleverd, en wel een
storting hebben gedaan. Voor de volledigheid van de administratie vraag ik u om het formulier ingevuld
en ondertekend in te leveren. Ouders die wel het formulier hebben ingeleverd, en de storting nog niet
hebben gedaan, zou fijn zijn dat het toegezegde bijdrage gestort wordt. Alvast dank hiervoor.
Als bijlage wederom het ouderbijdrageformulier, alvast hartelijk dank voor het afgeven of toesturen van
het formulier.
Anja Mostert, administratie
Vader & Zoon weekend in de Natuur
Uitgedaagd worden en samen mooie dingen doen. Een prachtig en verbindend avontuur!
Van waarde en steun voor jongens uit groep 8 die de transitie gaan maken naar de middelbare school.
Data: 6 en 7 april op ’t Landje in Borculo en 25 en 26 mei bij Isis Sofia in Dalfsen
Voor meer informatie: www.vaderzoonweekend.nl
Raymond Fränzel (06-55853182)
Zjuust speelt Charlie (zeg maar Sjakie) en de chocoladefabriek van Roald Dahl!
De toegangskaartjes voor de voorstellingen zijn bij dit toneelstuk niet alleen mooi, maar ook Lekker!
Ze worden gemaakt door niemand minder dan bonbonatelier Janson, onze Zutphense Willie Wonka. Bij
elke voorstelling zal ook één gouden kaartje verstopt zitten. Na de voorstelling kan de gelukkige vinder
dit gouden kaartje inwisselen voor... Kom kijken naar deze bekroonde klassieker! Met kleurrijke
beelden, Oempa Loempa’s en live muziek. Jeugdtheater Zjuust gaat weer helemaal knallen!
Proeflokalen, Vispoortplein 16 Zutphen:
- Zaterdag 23 maart 19.00 uur
- Zondag 24 maart 15.00 uur
- Zaterdag 30 maart 19.00 uur
Hanzehof Zutphen:
- Maandag 1 april 13.15 uur
Prijs: €9. Tot 14 jaar: 7€. Reserveren: reserveren@zjuust.nl of 06.12554579 (alleen tussen 18.30 en
20.30) Geschikt vanaf 5 jaar. www.zjuust.nl
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