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Agenda
16 dec
18 dec
19 dec
19 dec
20 dec
21 dec-3 jan
10 jan
10 jan

Derde advent
Paradijsspel, 10.15 en 11.45 uur, klas 3 t/m 6
Open lessen euritmie
Klas 1 t/m 6 om 12.30 uur vrij; ’s middags Kerstspel: 14.30 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, onder schooltijd (de Berkel), klas 4 t/m 6
Driekoningenspel, voor ouders en belangstellenden, de Berkel, 20.00 uur

Paradijs- en kerstspel
Op woensdag 18 december wordt het Paradijsspel om 10.15 en 11.45 uur voor de klassen klas 3 t/m 6
opgevoerd. Omdat er geen avondvoorstelling is, zijn belangstellenden overdag van harte welkom.
Het Kerstspel wordt opgevoerd op donderdag 19 december om 14.30 uur voor de kleuters, 16.30 uur
voor de klassen 1,2,3 en om 19.30 uur voor de klassen 4,5,6.
Het kerstspel is niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar. Zij mogen dus ook niet mee naar binnen in
de zaal.
In het Kerstspel zien we Jozefs tocht met Maria naar Bethlehem, de blijde Geboorte en het
Herdersspel.
Voor achtergrondinformatie over deze spelen: zie het weekbericht van vorige week.
Medezeggenschapsraad (MR)
Een maand geleden was de tweede MR-vergadering van dit jaar. Het duurde even, maar hierbij toch
nog een verslagje van enkele hoofdpunten die toen zijn besproken:
- De begroting voor dit schooljaar is besproken, waarna de MR heeft ingestemd met de ouderbijdrage
begroting en een positief advies heeft gegeven over de rest van de begroting.
Enkele punten van de bespreking: Er is afgelopen jaren een financiële reserve opgebouwd. Afgelopen
jaren zijn veel investeringen gedaan waardoor de afschrijvingen hoog zijn. Het plan voor komende
jaar/jaren is om nieuw meubilair en zonneschermen aan de schaffen. Het digitale ‘schoolkassa’
systeem functioneert nu naar tevredenheid. Een kwart van alle ouders heeft betaald.
- Staal/ ZLKLS (de lees- en spellingmethode ‘zo leren kinderen lezen en schrijven’ die binnen de
Zonnewende en vele andere vrijescholen gebruikt wordt): Van een aantal ouders horen we dat zij het
idee hebben dat het niet werkt met de methode, dat hun kind er niet goed mee uit de voeten kan. Het
lijkt ook of er een grote afstand is tussen het echte Vrije School onderwijs en de gebruikte methoden.
Ceciel legt uit dat ongeveer 15 jaar geleden gestart is op enkele vrijescholen, gesteund door de
Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen (BVS), omdat op de klassieke vrijeschool manier teveel kinderen
uitvielen op spelling. Rond 2011 is er op de Zonnewende mee begonnen. De resultaten gingen
omhoog. Wel is er een toename aan dyslexieverklaringen. Een fenomeen dat ook landelijk te merken
is. Dit lijkt binnen de Zonnewende toch 99% erfelijk te zijn. Annechien Wijnbergh (BVS) die in alle
klassen mee gekeken heeft aan het begin van het schooljaar geeft als advies om kinderen veel te laten
lezen.

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

De leraren zijn er wel blij mee dat er met een methode gewerkt wordt, geeft de lerarengeleding aan. Of
deze methode de beste is die er bestaat weten we niet.
- Schooltijden: Vorige vergadering kwam dit ook even ter sprake. Een ouder had vragen gesteld en gaf
aan dat een groep ouders voor een vlak rooster zou zijn. Ze wil graag weten wat de reden is dat wij dit
niet hebben binnen de Zonnewende. Ceciel geeft aan dat het twee jaar geleden uitvoerig onderzocht is
en verschillende modellen voor schoolroosters en tijden uitvoerig zijn uitgewerkt en toen is gestemd en
gekozen voor dit rooster wat we nu hebben. Dit is zo kort geleden dat we dat nu niet gaan herhalen.
Belangrijk nadeel is elk geval dat met een vlak rooster de hoogste klassen uren tekort komen voor de
benodigde leerstof.
- Voor de oudergeleding is er een vacature, hiervoor gaan we binnenkort een advertentie plaatsen. In
het volgende bericht hopen we u het derde ouder-MR lid te kunnen voorstellen.
Hartelijke groet, oudergeleding MR,
Matthijs Hofman
Korine Scheeres
Welkom
We verwelkomen nieuwe kleuters: Pleun Defyn en Ella Hesselink. Een fijne tijd gewenst op de
Zonnewende!
Team Zonnewende
Klein Kerstspel voor peuters en kleuters
Speciaal voor de peuters en kleuters voeren we weer het “Kleine Kerstspel”
op. Maar ook grote mensen en kinderen zijn van harte welkom. In dit korte
spel (duur ongeveer 25 minuten) komen bekende kerstliedjes voor, die
meegezongen mogen worden.
Maria en Jozef gaan op weg naar Bethlehem en vinden uiteindelijk onderdak
in een stal. De engel uit hemelhoogten verkondigt aan twee eenvoudige
herders, Mops en Korridan, de blijde boodschap.
Zij gaan dan op weg in de donkere nacht om het Kerstkind te zoeken.
Wanneer: zaterdag 21 december om 15:00 uur (precies)
Waar: Johanneskerk van de Christengemeenschap,
Badhuisweg 27 te Zutphen
De deuren van de zaal gaan om 14.45 uur open.
Na afloop van de opvoering staan de herders met hun mutsen in de gang
om uw vrijwillige bijdragen in ontvangst te nemen.
Schimmenspel Zjuust
Heeft u het Schimmenspel van “Scrooge en Marley” door Jeugdtheater Zjuust vorig jaar gemist?
Wegens groot succes wordt dit betoverende spel naar “A Christmas Carol” van Charles Dickens
hernomen! Geniet van het magische schaduwspel, de prachtige kleurstemming en de levende muziek
zo passend als voorbereiding op Kerst.
Tijd: Zondag 15 december om 15.00 uur in de aula van de Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen.
Toegang vanaf 7 jaar. Entree 7,50€, kinderen t/m 14 jaar 5€. Duur 45 minuten.
Reserveren gewenst: reserveren@zjuust.nl of bel naar 06-15880045.
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