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Agenda
20 nov
21 nov
26+27 nov
27 nov
5 dec
6 dec

Werkavond kleuters / Oudergesprekken klas 1
Uitleg procedure overstap VO, klassen 6, 20.00 uur
Scholenmarkt PO/VO, 19.30 uur
Toneel klas 5 (19.30 uur)
Sinterklaas
Studiemiddag, klas 3 t/m 6 ‘s middags vrij

Te laat komen
Het wordt bijna regel dan uitzondering. Niet 1, niet 2, maar tientallen kinderen die te laat komen.
Uw kind komt gehaast binnen en kan niet vanuit rust instappen en het is storend voor de les.
De bel gaat om 8.25 uur. Wilt u er voor zorgen dat uw kind dan in de rij staat?
Ceciel Wolfkamp, directeur
Adventszingen
Vanaf maandag 18 november, 8.30 tot uiterlijk 9.30 uur, gaan we oefenen voor het adventszingen.
Iedereen is van harte uitgenodigd hieraan mee te doen! En met het oog op de stemverdeling zijn
vaders nog eens bijzonder extra welkom:). Zangervaring is niet nodig. Ik neem bladmuziek mee van de
liedjes die we gaan zingen.
We verzamelen voor het oefenen vanaf 8.30 uur in de grote zaal. Hopelijk tot dan!
We zingen op de volgende adventsmaandagen: 2, 9 en 16 december en op vrijdag 20 december (vanaf
8.15 uur).
Korine Scheeres (Korinescheeres@gmail.com)
Klas 4 Mens- en dierkunde
In de vierde klas bekijken we eerst de mens.
Wat doet dat hoofd, wat gebeurt er in onze
romp en waar gebruiken we die ledematen
allemaal voor? Van daaruit kijken we naar de
dierenwereld en doen allerlei ontdekkingen.
Ook dieren hebben namelijk een hoofd, maar
dat is bij een inktvis toch wel even anders.
Een koe lijkt wel alleen maar bezig te zijn
met zijn eten te verteren de hele dag.
En die roofvogels...Wat die allemaal niet
kunnen zien en horen...
Wist je trouwens dat een slechtvalk wel met
een snelheid van 300 km per uur uit de lucht
kan komen vallen...? Ook bezochten we de
roofvogeltuin in Klarenbeek. Een hele
belevenis…
Meester Christiaan
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Klas 5 Sint Maarten
Op maandagochtend 11 november beleefde klas 5
een bijzondere ochtend. In het teken van Sint Maarten
hielp de klas die ochtend eerst in klas 1, bij het
versieren van de pompoenen. Daarna stapten we op
de fiets om in verzorgingstehuis Den Bouw in
Warnsveld een concertje te verzorgen. De kinderen
zongen prachtig. Er kwamen wel vijftig mensen
luisteren, een goede opkomst!
Na het zingen deelde de kinderen hun lichtjes uit, die
ze de week daarvoor gemaakt hadden op school.
Terug op school schoven we aan in de grote zaal om
het toneelspel van vier vluchtelingen uit Iran te
bewonderen. Wat was dat prachtig en ontroerend!
Diep onder de indruk van alle ervaringen die ochtend
kwamen we weer terug in de klas. De kinderen gaven
dat ze onder de indruk waren van het mooie
toneelspel. Ze vonden het knap hoe deze mensen
zonder woorden hun spel zo mooi over konden
brengen. Ook het bezoekje aan Den Bouw deed onze
klas goed. De klas sprak uit dat ze een voldaan gevoel
hadden, omdat ze echt iets weggegeven hadden van
zichzelf. Het was een bijzondere ervaringen voor ze
om de oudere mensen blij te maken daarmee. Een
prachtige Sint Maartenochtend!
Juf Rozemarijn

Welkom
We verwelkomen nieuwe kleuters: Anna Willemsen en Amée-Louisa Westerik. Een fijne tijd gewenst op
de Zonnewende !
Team Zonnewende
Vacature MR
Het afgelopen jaar/jaren hebben Michiel Kaatman, Maarten Wolzak en Mathijs Hofman de ouders van
de Zonnewende vertegenwoordigd in de MR. Eind vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van
Michiel en Maarten. Wij danken hen voor hun inzet!
Gelukkig hebben we met Korine Scheeres een nieuwe ouder terug in de MR, maar het betekent ook
dat de MR op zoek is naar nog een nieuwe ouder die de oudergeleding komt versterken.
Wil je meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolzaken als: kwaliteit van onderwijs,
begroting, jaarplan en koers van de school, dan kan dat in de MR. We vergaderen een aantal keer per
jaar, zie de schoolkalender voor de data.
Wil je je aanmelden, of wil je meer informatie, stuur dan een bericht
naar MRZonnewende@vrijeschoolzutphen.nl.
Mochten er meerdere aanmeldingen zijn, dan zal er een anonieme verkiezing plaatsvinden.
Input MR
De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders van de school. Om goed te weten wat
ouders belangrijk vinden, waar ouders tegenaan lopen en waar ouders graag willen dat de
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ouderbijdrage wel of niet aan besteed wordt, zouden we graag input krijgen van ouders. Dit kan door
ons aan te spreken op school, maar ook via het bovengenoemde MR e-mailadres.
Volgende week en in toekomstige weekberichten zullen we na een MR-vergadering kort verslag doen
van besproken onderwerpen.
Hartelijke groet,
Matthijs Hofman (vader van Lola (klas 2) en Nova (klas 6))
Korine Scheeres (moeder van Leonore, Floris, Isolde en Josephine in kleuterklas en klas 2 4 en 6)
Gezocht: Deskundige voor financiële commissie
De Zonnewende en De Berkel vallen beide onder het bestuur van stichting VSNON. Binnen de
medezeggenschap is er een gezamenlijk overlegorgaan, de GMR PO. De GMR PO maakt gebruik van
een financiële commissie om zich te laten adviseren. Deze commissie kijkt mee met de controller en
komt uiteindelijk met een advies aan de GMR PO.
De commissie bestaat uit leden van het voortgezet onderwijs en leden van het primair onderwijs. In het
najaar is de commissie actief aangezien de begroting dan wordt samengesteld.
Heb je een financiële achtergrond en een klein beetje tijd? Reageer dan naar: vsnon.gmr@gmail.com
of bel, APP of SMS met (06) 263 19 493.
Muts kwijt
Rune Kampshof uit klas 3 is zijn muts kwijt. Het is een turquoise muts met
oorwarmers, klep en met nepbont gevoerd.
Wie heeft hem gezien? Een paar kinderen zeggen dat ze er iemand mee
hebben zien lopen. Rune wil ‘m erg graag terug, wie kan ons verder helpen?
Ellen Schreven
Verdiepen?
Wie z’n kind(eren) naar een Vrijeschool brengt kiest bewust voor een
bepaalde vorm van onderwijs. Onderwijs dat stoelt op een bepaald mens- en
wereldbeeld.
Vroeger of later wil je dan mogelijk eens iets meer weten over een bepaald
facet uit de enorme, kleurrijke waaier van thema’s die voortvloeien uit en
samenhangen met dat mens- en wereldbeeld.
Dan biedt wellicht de Antroposofische Bibliotheek in Zutphen uitkomst.
Er is daar namelijk een schat aan boeken te vinden over uiteenlopende onderwerpen, zoals opvoeding,
onderwijs, landbouw, geneeskunde, voeding, innerlijke ontwikkeling, (kunst)geschiedenis, de
jaarfeesten, verhalen voor kinderen en volwassenen, over actuele vraagstukken zoals inenten,
euthanasie en orgaandonatie en noem maar op.
Voor de prijs van één (stevig) boek - €25 euro - kun je je een kalenderjaar lang vrijwel ongelimiteerd
verdiepen in thema’s van je keuze, belicht vanuit het antroposofische gedachtengoed en
ervaringsbereik.
Kom je eens kijken? Je bent van harte welkom in Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13 in
Zutphen.
Voor o.m. de openingstijden zie https://www.enkidoe.nl/antroposofische-bibliotheek-4.html
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