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Agenda
11 mrt
14 mrt
19 mrt
23 mrt
24 mrt
25 mrt
26 mrt
1 april
3 april
8 april
9 april
10/13 april
15 april
18 april

Ouderavond klas 3
Pleindag (NL Doet), 9.00 – 13.00 uur
Kangoeroewedstrijd
Toneel klas 3, 17.00 uur
Ouderavond klas 3/4
Ouderavond klas 5
Studiedag, kinderen vrij
Schoolvoetbaltoernooi klas 6
Palmpasen
Schoolvoetbaltoernooi klas 5
Ouderavond klas 1
Goede vrijdag/Tweede Paasdag, kinderen vrij
Schoolvoetbaltoernooi klas 4
Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur

Cadeau voor de kinderen
Kom je helpen zaterdag op de tuinwerkdag? Twijfel je? We zijn echt superblij als je wil komen!
Het is voor de leraren een te grote taak om de tuin te onderhouden. Ons plein is al prachtig dankzij
ouders die in eerdere jaren veel hebben vormgegeven en onderhouden. Voor dit jaar dus ook weer de
vraag aan u.
Er ligt voor nu ook een fijn plan: we willen een kringetje met stammetjes repareren, er worden weer
nieuwe snippers uitgekruid op het grote en kleuterplein, touwen bij de perkjes opnieuw opgespannen
en nog meer. Een echt cadeau voor de kinderen voor het nieuwe lente- en zomerseizoen buitenspelen!
Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd. De ervaring leert dat deze ochtenden trouwens ook
heel gezellig zijn;).
Kom je helpen? Je kan je nog inschrijven op de lijsten in de gang. Of gewoon zaterdag komen, ergens
tussen 9.00 en 13.00 uur.
Met vriendelijke groet, Maaike, Nicolaas en Barbara
Zingen met Pasen
Wie van de ouders vindt het leuk om dit jaar ook met Pasen iets te zingen voor en op school?
Het idee ontstond spontaan afgelopen week, enkelen zijn zelfs al begonnen met oefenen!
We weten nog niet precies waar en op welk moment het zingen gaat gebeuren, buiten of binnen,
hierover denkt school nog even mee.
We beginnen aanstaande maandag met oefenen van 8.30 tot 9.00 uur, we doen twee of drie
liedjes/liederen. Iedereen welkom!
Hartelijke groet, Korine Scheeres (korinescheeres@gmail.com) en de adventszangers
13 mei: sportdag. Ouderhulp gevraagd
Woensdag 13 mei vindt de Zutphense schoolsportdag plaats (start wedstrijden: 9.00 uur, prijsuitreiking:
13.00 uur. Locatie: Be Quick). Van onze school doen drie klassen mee: klas 3-4, klas 4, en de vijfde
klassers van klas 5-6. Klas 5 is op kamp en kan dus niet meedoen. We hebben op deze dag flink wat
ouderhulp nodig, namelijk:
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

- Scheidsrechters
- Teambegeleiders
- Ouders die koffie & thee rondbrengen langs de velden.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij meester Tobias (klas 5-6): t.reijngoud@vrijeschoolzutphen.nl
Lentemarkt-nieuws 3
De poster voor de lentemarkt is klaar. En wat is hij mooi! We hopen dat jullie en andere mensen hem
snel overal in Zutphen zien hangen. ‘Spread the word!’ Ook op social media mag de poster gedeeld
worden! Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Opa’s, oma’s, oppassen en buren; iedereen is welkom op zaterdag 18 april.
En….even was het onzeker maar…. de POPPENDOKTER is er ook weer dit jaar! Muzikanten hebben
weer toegezegd te komen, wat fijn dat we er echt weer een feestelijke dag van mogen maken.
We hebben alleen van een aantal klassen nog steeds geen activiteit. Zouden jullie dat voor volgende
week 18-3 aan ons door willen geven? We moeten aan de vormgeving van de knipkaart beginnen,
vandaar!
Volgende week laten we weten waar de tweedehandskleding op school bewaard gaat worden dit jaar.
Gooi het dus niet weg!
Het lenteweer komt eraan. De lentemarkt ook!
Vriendelijke groet,
Lentemarktcommissie
Berichtgeving betreffende Coronavirus
Wij volgen de richtlijnen die we vanuit de GGD/RIVM krijgen. We attenderen kinderen erop te
hoesten/niezen in de elleboog. We geven de kinderen en elkaar geen hand. We letten erop dat
kinderen regelmatig hun handen wassen. De handdoeken worden 2 keer per dag verschoond.
Mocht uw kind verkouden zijn geworden, mag het gewoon naar school als uw kind niet in contact is
geweest met mensen die in risicogebieden zijn geweest of er zelf is geweest.
Heeft u twijfels, laat uw kind dan thuis tot het hersteld is of dat u zeker weet dat uw kind geen
coronavirus heeft.
Hieronder staat van de GGD ook informatie.
Ceciel Wolfkam, directeur
Coronavirus
De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patiënten met corona.
Een enkeling woont in onze regio. De GGD voert uitgebreid contactonderzoek uit rondom deze
patiënten. Mocht het een kind op uw school betreffen dan nemen wij indien nodig contact met u op.
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Natuurlijk is het altijd belangrijk om goede
hygiënemaatregelen te treffen om het verspreiden te voorkomen. Lees voor meer informatie deze brief
voor scholen, de brief voor ouders/verzorgers of bekijk de video van onze collega Ashis, arts
infectieziekten. Vanuit de GGD blijven we niet actief communiceren. U kunt op de GGD website terecht
voor actuele informatie.
Met vriendelijke groet,
Elly Hoekstra-Mooyweer, managementassistente GGD
Zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust die op woensdag 1 april start
van 13.00 tot 14.30 uur. 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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