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Agenda
20 jan
28 jan
30 jan
30 jan
31 jan
8 feb
12/13/18 feb
15 feb
18 feb
18 feb
21 feb
24 feb-1 mrt

Jeugdverpleegkundige GGD op school aanwezig, 8.30- 9.30 uur
Ouderavond klas 6
Staking, kinderen vrij
Mars in Zutphen (van Baudartius naar De Hanzehal), 11.00 uur
Staking, kinderen vrij
Open dag Vrije school Bovenbouw, Weerdslag 14a, 10.00 – 14.00 uur
Oudergesprekken
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

Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Na veel wikken en wegen heeft het team besloten om gehoor te geven aan de oproep van de
vakbonden om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari te gaan staken. Deze dagen zullen er overal in
het land marsen en manifestaties zijn.
Wij lopen donderdag om 11.00 uur mee met de mars in Zutphen. Deze mars start bij SG Baudartius
(Isendoornstraat 1) en van daaruit lopen we naar De Hanzehal. Daar is een korte afsluitende
manifestatie.
Waarom actie?
Dat doen we voor onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land.
Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar
voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het
lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare
groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook
middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands.
Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort.
Door de wet Passend Onderwijs is de druk op de scholen toegenomen. We moeten ons vergaand
professionaliseren om om te gaan met een groep leerlingen met een speciale zorgvraag. Dit doen we
graag, want ook voor die kinderen willen we goed vrijeschool onderwijs verzorgen. Maar met de huidige
klassengrootte en de administratieve druk (speciale handelingsplannen, extra zorggesprekken etc.) die
dit met zich meebrengt is het een flinke verzwaring van ons takenpakket.
De druk op de leerkrachten is zo groot dat er eigenlijk nog maar weinig mensen zijn die het
redden/willen om full time voor de klas te staan.
Onze eisen zijn: minder werkdruk door bijvoorbeeld kleinere klassen, voldoende collega’s en een
fatsoenlijk salaris.
Wij begrijpen dat het misschien lastig voor u is dat er twee dagen geen school is voor de kinderen.
We hopen echter dat u met ons mee wilt staken en nodigen u van harte uit om, eventueel samen met
uw kind(eren), mee te lopen met de mars.
Team, ondersteunend personeel en directie Vrije School De Zonnewende.
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

Welkom
We verwelkomen een nieuwe kleuter: Max Wagemakers.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende
Voordracht Johannes Treuren: "Opvoeding binnen de Vrije school"
"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 veel 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.
GGD jeugdverpleegkundige
Op maandag 20 januari is Suzanne Drieënhuizen, jeugdverpleegkundige van de GGD, van 8.30 uur tot
9.30 uur bij ons op school aanwezig.
U kunt met uw kind bij haar terecht voor meten en of wegen, maar ook als u twijfels hebt over de groei
van uw kind, als u vragen heeft over de gezondheid van uw kind, als u twijfels heeft over gehoor, de
ogen enz.
Zij zit van 8.30 uur tot 9.30 uur in de IB-ruimte, op de bovenste etage in de school.
De Zonnewende faciliteert deze dienst vanuit het Centrum Jeugd en Gezin. Wij stellen hiervoor een
ruimte beschikbaar. Het onderzoek of eventuele uitslag van het onderzoek, wordt alleen met u als
ouder gedeeld.
Nicole Verhage, intern begeleider
Gioia
Gioia is het koor voor ouders van de vrijescholen in Zutphen. We zingen van kanons tot vierstemmige
liederen in allerlei talen. Ook nemen we de jaargetijden mee in het repertoire. Het niveau van de
koorleden is heel verschillend, van redelijk beginnend tot aardig gevorderd. Zo kunnen we met elkaar
de muziek dragen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gewoon een paar keer meedoen in de grote zaal van de
Zonnewende (op woensdagavond van 20 - 21.30 uur - kosten 4,50 per keer) om te kijken of dit koor bij
je past.
Meer info bij Marrion Dijkman (ook van de BSO), tel 0630322776, marriondijkman@hotmail.com
https://www.berkelbasisonderwijs.nl/98/school-in-beeld/ouders/ouderkoor-gioia
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