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Agenda
26 juni
Viering Sint Jan (onder schooltijd) alleen met de kinderen
3 juli
Studiemiddag, klas 3 t/m 6 s’ middags vrij
17 juli
Laatste schooldag, kinderen om 11.00 uur vrij
18 juli- 28 aug Zomervakantie

Deze week
De eerste dagen met de voltallige klassen waren hectisch. Twaalf weken liefst zijn klassen niet bijeen
geweest als geheel. De groep moet zich opnieuw vormen. Oude goede gewoontes moeten even
worden opgefrist.
Het is ook voor kinderen wennen. Halve groepen werden rustig gevonden.
Het drukkere verkeer rond halen en brengen valt ons reuze mee. Iedereen houdt zich aan de regels.
Dat is fijn.
Ouders van de kleuterklassen blijven -wel begrijpelijk- bij het fietspad staan om nog even met elkaar te
praten. Daardoor wordt de doorgang langs het fietspad belemmerd. Liever toch doorlopen.
Over de zorg in de school:
De lock-down-weken hebben er toe geleid dat er veel ondersteuningsvragen naar voren zijn gekomen
waardoor er achterstand opgelopen wordt in het regelen, organiseren, op papier zetten van zaken rond
zorgkinderen. Onze intern begeleiders werken enorm hard om alle acties af te werken. We verzoeken
ouders die met vragen zitten over procedures, afspraken en regelingen begrip te hebben voor de intern
begeleiders. Niet op elk mailtje, telefoontje kunnen zij snel reageren.
Omdat u niet op het plein komt is het niet mogelijk om korte mededelingen te doen. Wilt u iets
belangrijks delen dan graag een briefje aan uw kind meegeven of voor schooltijd bellen met de
administratie of conciërge. Hij/zij kan dan de boodschap doorgeven aan de betreffende leerkracht.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Sint Jan
Zoals vorige week is vermeld vieren we vrijdag 26 juni het Sint Jansfeest onder schooltijd, alleen met
de kinderen. Inhoudelijke en praktische informatie komt volgende week in het weekbericht.
Juf Sigrid, leerkracht klas 1
Conciërge
Hans ten Brinke komt niet meer terug als conciërge van de school. Jeroen van Dam is zijn opvolger.

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

Even voorstellen
Ik ben de nieuwe conciërge en stel me graag aan u voor:
Ik heet Jeroen van Dam, geboren in Nijmegen en sinds een jaar
wonend in Zutphen met mijn vrouw en zoon van 2,5 jaar.
De vrijeschool loopt als een rode draad door mijn leven. Zowel
op de basisschool als op de middelbare school genoot ik het
vrijeschool onderwijs. Ik rondde de vrijeschool pabo daarna af
om vervolgens 6 jaar met veel plezier op de vrijescholen in
Utrecht en de Bilt les te geven.
Daarna volgde ik de opleiding psychomotorische kindertherapie.
Ik werkte vervolgens jarenlang in, voornamelijk, antroposofische
BSO's, als medewerker, coördinator en later als coach.
En nu als conciërge op de Zonnewende.
Heerlijk om er te zijn voor de kinderen, de leerkrachten en zorg
te kunnen dragen voor het gebouw. Ik merk dat kleine dingen
doen al waarde voor hen heeft. Ik voel me dan ook bevoorrecht
om hier te werken. Ik zal mijn praktische kwaliteiten, als mede
mijn pedagogische achtergrond inzetten om een meerwaarde te
zijn voor de Zonnewende.
In de komende tijd hoop ik dan ook een steeds meer een
vertrouwd gezicht te worden voor uw kinderen en voor u als
ouder. Ik kijk er naar uit u allen op ten duur te ontmoeten!
Jeroen van Dam
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