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Agenda
17 sept
18 sept
18/19 sept
19 sept
20 sept
23 sept
25 sept
26 sept
27 sept
1 okt
3 okt
7 okt
16-18 okt
16 okt
21-25 okt
28 okt
30 okt+6 nov

Ouderavond klas 4
Ouderavond klas 6
Oudergesprekken klas 2 t/m 6
Schoolfotograaf
Studiedag 100 jaar Waldorf, kinderen vrij
Schoolfotograaf
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 3/4
Michaëlsfeest
Ouderavond klas 1
Toneel klas 2, 19.00 uur
Ouderavond klas 5
Hapskamp klas 5/6
Ouderavond klas 2
Herfstvakantie
Studiedag, kinderen vrij
Oudergesprekken klas 1

Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur

Luizen
Beste ouders,
Het schooljaar is nog maar net begonnen, de luizen hebben al hoogtijdagen.
In twee klassen zijn kinderen met luizen gesignaleerd.
Onderstaande link verwijst naar ons luizenprotocol.
https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/userfiles/file/Hoofdluisprotocol%20de%20
Zwaan.pdf
Wilt u uw kind controleren en zo nodig kammen?
De Assy-luizenkam (zie foto) is daarbij een goed hulpmiddel.
Luizen hebben is geen ramp, luizen houden is heel vervelend voor het kind en zijn
omgeving.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Jaarkalender/jaarboekje
Helaas is het de drukker niet gelukt vóór vandaag de jaarkalender/jaarboekje klaar te hebben.
Zo gauw de jaarkalenders/jaarboekjes binnen komen worden ze met het oudste kind uit het gezin
meegegeven.
De website is bijgewerkt. De nieuwe jaarkalender/jaarboekje staat daar inmiddels wel op bij Onderwijs
– documenten.
Klas 4, 5 en 6 doen mee aan de Jantje Beton Loterij
Onze school doet dit jaar weer mee aan de Jantje Beton Loterij. Van 11 t/m 25 september verkopen de
leerlingen uit klas 4, 5 en 6 loten voor de Jantje Beton Loterij. De helft van de opbrengst mogen wij als
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school zelf besteden aan spelmateriaal voor op het plein. Jantje Beton kan met de andere helft van de
opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land ondersteunen.
Verkoop alleen aan familie, buren of bekenden
Gisteren ontvingen de leerlingen van klas 4 t/m 6 het lotenboekje (à 10 loten) en een ouder-infoblad. In
de klas wordt hier uitleg over gegeven. De loterij is een actie gericht op de verkoop van loten aan
familie, vrienden en kennissen. Kinderen hoeven niet met geld over straat omdat er een automatische
afschrijving plaatsvindt. Er kunnen ook loten gekocht wordt m.b.v. een tikkie. Dat is handig voor familie
die ver weg woont en toch een lot van uw kind wilt kopen.
Als in een klas door iedere leerling (gemiddeld) tien of meer lootjes verkocht worden, krijgt de klas een
Grote Jantje Beton speelpakket!
Over Jantje Beton
Jantje Beton wil dat kinderen vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen buurt.
Want buitenspelen is leuk én gezond. Door mee te doen aan de loterij levert onze school een bijdrage
aan het speelplezier van duizenden kinderen in Nederland. Dat is hard nodig in een tijd waarin 80
procent van de kinderen te weinig beweegt. Wilt u meer weten over de projecten van Jantje Beton? Ga
dan naar https://jantjebeton.nl/over-jantje-beton.
Heeft u nog vragen over de loterij? Neem dan contact op met mij (juf Saskia) of ga naar de
informatiepagina voor ouders op https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/hoe-hetwerkt?utm_source=loterijnieuwsbrief&utm_medium=email .
U vindt daar ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze actie.
Juf Saskia
Lepels gezocht
Gezocht voor de kleuters: lepels om in de zandbak te kunnen spelen. Het mogen houten of ijzeren zijn.
Denk ook aan soeplepels, opscheplepels, maar ook gewone lepels. Het geeft de kleuters heel veel
spelplezier! In te leveren bij juffie Monique.
Met vriendelijke groeten,
De kleuterjuffen
Schema schoolfotograaf
Donderdag 19 september
8.45 Broertjes/ zusjes
10.00 Kleuters Enny
10.45 of 11.00 Klas 3
11.45 Klas 1
13.15 klas 5/6
14.00 klas 6
Maandag 23 september
8.45 Klas 2
9.15 Kleuters Petra
9.45 Kleuters Monique
10.45 of 11.00 Klas 3/4
11.45 Klas 5
13.15 klas 4
Landelijke VOK-Themadag 29 september
In de bijlage.
Landelijke VOK-Themadag - Blijven Vrijescholen ‘vrij’ in de volgende 100 jaar?
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Soms koning zijn, dan weer boef, heks of prinses….
Er is nog plek in de nieuwe Theaterspeelklas van Jeugdtheater Zjuust. Deze start op woensdag 11
september voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas) We gaan leren improviseren,
concentreren, onze fantasie de vrije loop geven, bewegen, samenspelen, maar vooral spelplezier
hebben met elkaar! De 24 lessen worden gegeven op woensdag van 13.00 tot 14.30 uur. Zij worden
afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is voor proef en… gratis.
Start: 11 september. Plaats: Berkelschool, Henri Dunantweg 4, Zutphen
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond 06-121 63 630 of will-bee@hotmail.com
www.zjuust.nl
Biografiekring
Heb jij ook de behoefte om in jouw en andermans biografie te duiken en er interessante inzichten en
thema's in te herkennen, geïnspireerd vanuit het antroposofisch mensbeeld?
Er start weer een biografiekring na de herfstvakantie en er is nog plek voor enkele deelnemers.
Tijd: 9.00 - 12.00 uur 1 x per 2 weken. Dag nog nader te bepalen.
Voor meer informatie kan je bellen of mailen met Sandra Ahuluheluw (moeder van Ljuba, klas 5 en
Elynn, klas 4), (Sandraahuluheluw@gmail.com/06 44 999 694)
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