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Agenda
15 feb
18 feb
18 feb
21 feb
24 feb-1 mrt
3 mrt
5 mrt
14 mrt
25 mrt
26 mrt
18 april

Schoolschaaktoernooi klas 5 en 6
Ouderavond kleuterklassen, 19.30 uur
Voordracht Johannes Treuren "Opvoeding binnen de Vrije school", 20.30 uur
Toneel klas 3/4, 17.00 uur
Voorjaarsvakantie
Ouderavond kleuterklas 2
Ouderavond kleuterklas 5/6
Pleindag (NL Doet), 9.00 – 12.30 uur
Ouderavond klas 5 (i.p.v. 4 maart)
Studiedag, kinderen vrij
Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur

Ouderbijdragen
Via Schoolkassa, het nieuwe programma voor het innen van ouderbijdragen, krijgen ouders die nog
geen ouderbijdragen gestort hebben herinneringen.
U kunt de keuze maken om de ouderbijdragen éénmalig of in termijnen te voldoen.
Per kind wordt er een basis/ouderbijdrage gevraagd van €75 voor de klassenpot voor o.a.
schoolreisjes, excursies en jaarfeesten. Er worden veel activiteiten per klas gedaan waar uw kind(eren)
aan deelnemen. Jaarfeesten worden verzorgd en de schoolreisjes waar uw kind(eren) aan deelneemt.
Het aanvullende bedrag hebben we nodig om het Vrijeschool onderwijs goed vorm te kunnen blijven
geven.
Zouden de ouders die de ouderbijdragen nog niet hebben voldaan dit alsnog willen doen?
Alvast hartelijk dank.
Ceciel Wolfkamp, directeur en Anja Mostert, administratie
Schoolschaaktoernooi
Schoolschaaktoernooi wordt gehouden op zaterdag 15 februari in MFC Waterkracht te Zutphen.
Afscheid Jet Bakker
Vorige week hebben wij afscheid genomen van Jet Bakker, een van onze euritmisten. Jet gaf al een
aantal jaren euritmie aan enkele klassen van de onderbouw en aan de kleuters. Jet gaat de
lerarenopleiding volgen en heeft daarvoor een stagewerkplek aan de Vrije School in Apeldoorn.
Wij danken Jet hartelijk voor de fijne euritmielessen.
Johannes Treuren heeft de onderbouwklassen overgenomen. Voor de kleuterklassen zijn we op zoek
naar een euritmist met ervaring in het kleuteronderwijs.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Toneel klas 3/4
We spelen een toneelstuk over Ronja de roversdochter. We zouden het leuk vinden als je komt kijken.
En jullie zijn welkom!
Voor de school is het op donderdag 20 februari om 13.30 uur.
Voor de ouders is het op vrijdag 21 februari om 17.00 uur.
Groeten van klas 3/4
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

Waterpokken
Op de Morgenzon is een kind met waterpokken. Het broertje ervan zit in de kleuterklas van Monique.
Voordracht Johannes Treuren: "Opvoeding binnen de Vrije school" (herhaling bericht)
"Wat zou een passende opvoedingsstijl kunnen zijn?" Dit is een vraag die wij als leerkrachten aan
onszelf stelden. Het lerarenteam heeft zich een aantal studiedagen over dit thema gebogen. Graag
willen we onze bevindingen ook met ouders delen.
Rudolf Steiner (grondlegger van de Vrije school) heeft niet zo over opvoedingsstijlen gezegd, hij liet dat
liever aan de vindingrijkheid van de leraren over. Maar hij stelde wèl veel eisen aan een Vrije School
leraar: inlevingsvermogen in het kind, algemene mensenkennis, het met beide benen op de grond
staan en creatief en opbouwend omgaan met het gedrag van kinderen. Daar hoort zeker ook
een opvoedingsstijl bij die voor alle leerkrachten (en ouders) gelijk is. Het is voor kinderen van groot
belang te weten wat er gedragsmatig van hen wordt verwacht. Deze duidelijkheid maakt dat kinderen
zich veilig kunnen voelen.
Dinsdagavond 18 februari zal Johannes Treuren tijdens de kleuterouderavond spreken over hoe we
daar als school naar kijken. Daarbij zal hij o.a. ook spreken over de ideeën van John Rosemond, waar
u wellicht al eerder over heeft gehoord via het weekbericht. De avond staat ook open voor ouders van
de hogere klassen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Iedereen is van harte welkom om 20.30 uur
in de zaal van onze school.
Voorinschrijving Academie voor Ouders (avo) Zutphen
In september 2020 willen we graag starten met de Academie voor Ouders in Zutphen.
Wat houdt dit in?
We bieden vijf zaterdagen per jaar een hele dag waarin je les krijgt in verschillende vakken om kennis
te maken met het antroposofische gedachtengoed die ten grondslag ligt aan de vrijeschool. Het is niet
zo dat deze cursus daarom alleen bedoeld is voor vrijeschoolouders, maar het is interessant voor álle
ouders die affiniteit hebben met de antroposofie of hier nieuwsgierig naar zijn. Het is de bedoeling dat
deze academie uiteindelijk meerdere leerjaren krijgt, zodat er een meerjarige opleiding gevolgd kan
worden. We starten nu met het eerste jaar. Elke lesdag bestaat uit drie lesblokken van 1,5 uur met
tussendoor een pauze. De lessen van het eerste jaar zijn menskunde/opvoedkunde, jaarfeesten en een
kunstzinnig vak (afhankelijk van de mogelijkheden, denk aan nat-in-nat schilderen of vormtekenen).
Daarnaast zullen er ook vijf openbare lezingen georganiseerd worden, die je kunt zien als een
aanvulling op de lessen.
Kosten
De vijf lesdagen kosten € 275,- inclusief lesmaterialen, koffie, thee, lekkers en soep. Mensen die zich
vóór 1 juli 2020 opgeven, betalen € 250,Wie zich voor de academie inschrijft, kan naar de vijf lezingen voor € 7,50 per lezing, of koopt een
passe-partout voor € 30,Mensen die niet ingeschreven zijn voor de academie, betalen € 12,50 per lezing of een passe-partout
voor € 50,Omdat we een passende ruimte en voldoende docenten moeten gaan organiseren, willen we nu graag
een beeld krijgen van hoeveel belangstelling hiervoor is.
Meld je - bij serieuze belangstelling - aan via avozutphen@gmail.com. We begrijpen dat je je niet met
100% zekerheid kunt melden omdat de data nog niet bekend zijn. Daarom gaat het om een intentionele
inschrijving en zullen we je er niet op vastpinnen…
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We hopen een groep enthousiaste ouders hiermee van dienst te zijn!
Namens de organisatie: Iris-Aleide Verheye (moeder bij de Hofakker), Karin Vermorken-Stas (moeder
bij de Berkel) en Susannah van Asch-Yasuda (moeder bij de Zonnewende).
Lentemarkt-nieuws 1
De eerste voorbereidingen voor de lentemarkt op zaterdag 18 april (10.30 - 14.00 uur) zijn gestart!
Heeft u ideeën voor activiteiten? Laat het zo snel mogelijk via de klassenouders weten!
Onze wens is om weer een ponyritje te organiseren. Wie kent een lieve pony (met baasje) die op de
lentemarkt van de partij wil zijn?
Daarnaast is het voor alle ouders fijn alvast de volgende acties in het achterhoofd te houden:
Verzamelen: grabbeljurk cadeautjes en tweedehands kleding
Inschrijven: taarten/ pizza’s bakken voor in het restaurant
Heeft u vragen? Klassenouders en de lentemarkt-commissie staan u te woord!
Tot een volgend bulletin,
De lentemarktcommissie:
Liesbeth Haytink (klassenouder klas 6)
Petra van de Velde (kleuterjuf)
Barbara de Goede (kleuterjuf)
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