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Agenda
17 juli
Laatste schooldag, kinderen om 11.00 uur vrij
18 juli- 28 aug Zomervakantie
1 sept
VOK thema-avond ‘Kinderen en beeldschermgebruik’, 20.00 uur, zaal Zonnewende
11+14 sept
Schoolfotograaf
15 sept
Ouderavond klas 5
16 sept
Ouderavond kleuterklassen
17 sept
Ouderavond klas 4/5
21 sept
Klassenouderoverleg, 8.30 uur
22 sept
Ouderavond klas 1
23 sept
Ouderavond klas 4
28 sept
Ouderavond klas 6B (Lianne/Tobias)
29 sept
Ouderavond klas 6A (Gabrielle/Yvonne)
30 sept
Lezing Academie voor ouders
1 okt
Ouderavond klas 2
2 okt
Michaelsfeest
6 okt
Ouderavond klas 3
14 okt
Studiedag, kinderen vrij
Terugblik
We kijken terug op een bijzonder schooljaar. De corona-crisis zorgde voor een ongekende en
onbekende situatie. Zes weken konden de leerlingen niet naar school komen en moesten de ouders
hun kinderen begeleiden in het thuisonderwijs.
Als de wiedeweerga moesten leraren op een geheel andere wijze te werk gaan. Het werken met
microsoft teams, om onderwijs op afstand te verzorgen, was voor sommigen appeltje eitje, voor
anderen een wezensvreemde en moeilijke opgave.
Na de meivakantie volgden vier weken met halve klassen op school. Ouders moesten op afstand van
de school blijven,
Op 8 juni konden we eindelijk weer gewoon aan het werk.
Het was afwachten of versoepeling van maatregelen mogelijk zou maken dat de zesde klassen nog
een eindtoneelstuk konden doen en op eindkamp konden gaan. Dat was gelukkig mogelijk.
De jaarfeesten konden niet gevierd worden zoals we gewend zijn. Pasen viel in de tijd van de
schoolsluiting. Pinksteren vierden we op twee dagen met de halve klassen, versoberd en zonder
ouders om de kring kinderen heen. Sint Jan vierden we overdag op het plein. Gelukkig hebben de
kinderen er net zoveel van genoten als anders.
Klas 5 ging niet op kamp naar Haps, maar kreeg wel een dagje Haps aangeboden in de laatste
schoolweek. Schoolvoetbal en de schoolsportdag vonden geen doorgang.
Een bijzonder schooljaar.
Voor het overige was het een rustig jaar met weinig problemen in de personeelsbezetting, geen
langdurig zieken, sowieso niet veel ziekteverzuim.
Juf Rozemarijn ging met zwangerschapsverlof en bracht haar dochter Floortje ter wereld.
Onze conciërge Hans ten Brinke verliet de school.
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van Lonneke Kromhout en Ed Vervloet. Collega’s
die we straks erg zullen missen. Ze hebben veel betekend voor de school. Dank dank dank.
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

Dank aan alle ouders die zich aan de “Corona-afspraken” hielden.. Het was niet gemakkelijk. De 1,5
meter afstand zal denk ik nooit wennen.
Dank aan alle collega’s die met hun enorme inzet en enthousiasme er steeds waren voor de kinderen
en voor elkaar.
Een bijzonder jaar.
En het plein wordt alsmaar groener.
In de bijlage de brief over de eerste schooldag.
Hele fijne zomerweken en tot in het nieuwe schooljaar!
Ceciel Wolfkamp, directeur
Krentenbaard
In klas 3 en combiklas 5/6 is Krentenbaard geconstateerd. De GGD zegt er het volgende over:
"Krentenbaard is een besmettelijke ontsteking van de huid, door een bacterie. De ontsteking zit meestal
rond de neus of mond. Er komen wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele korstjes, die kunnen
jeuken. Raak de wondjes niet aan. Was de handen regelmatig met gewone zeep. Droog ze erna goed
af. Houd de nagels schoon en kort. Was je lichaam één keer per dag met zeep. Droog het goed af
met een schone handdoek”.
De GGD geeft ook aan dat het kind gewoon naar school kan. Het is echter wel zeer besmettelijk.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Zonnepanelen
Ruim een jaar liggen er 49 zonnepanelen op het dak van onze school. Via een app kunnen wij de
opbrengst volgen. Door de aanschaf van de zonnepanelen en het gebruik van zonne-energie zijn
ondertussen 212,5 bomen geplant en is 7.120 kilo CO2-uitstoot bespaard.
Dat is mooi toch?
Ceciel Wolfkamp, directeur
Sloffen en euritmietjes
De leraren hebben deze week sloffen en euritmietjes van uw kind mee naar huis gegeven. Zou u zo
vriendelijk willen zijn om, als de school weer begint, te kijken of de euritmietjes nog passen?
Daarnaast is het fijn als u uw kind na de vakantie ook weer passende sloffen meegeeft.
Juffie Barbara
Pleegouders gezocht
Dringend pleegouders gezocht voor bijna zevenjarig Vrije School-kind. Liefst ervaring met
pleegkinderen. Ook tips welkom. Esther 0681576991, Igor 0628759598.
Oproep voor de schooltuin in de zomervakantie
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Het afgelopen schooljaar hebben klas vijf en zes op maandag tuinbouwlessen gevolgd op de schooltuin
Bronsbergen. Bladgewassen, vruchtgewassen, wortelgewassen en bloemen, het kon niet op! Hard
werken, soms met een zonnetje en soms in de regen maar altijd met veel inzet en enthousiasme.
En het resultaat mocht er altijd zijn; qua oogst maar ook qua voldoening van een “kaal” stuk grond
bewerken en verzorgen tot er de mooiste bloemen bloeiden of de lekkerste groenten groeiden.
Klas zes gaat na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs maar klas vijf gaat verder als klas
zes, óók op de schooltuin.
Om er voor te zorgen dat de kinderen na de vakantie niet in een onkruidjungle terecht komen en ook
om de oogst voor het najaar te waarborgen wordt er altijd in de zomervakantie doorgewerkt door de
tuinbouwleerkrachten van onder- en bovenbouw.
Hierbij wil ik iedereen die het leuk lijkt uitnodigen om ons te komen helpen!
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De tuin verzorgen door te wieden en te schoffelen, maar ook door bijvoorbeeld courgettes en snijbiet te
snijden, bonen en bloemen te plukken zodat zich nieuwe vruchten en bloemen ontwikkelen voor ná de
vakantie.
De oogst in de vakantie is voor diegenen die komen helpen natuurlijk, en wij zorgen ook voor limonade,
koffie, thee en wat lekkers.
Iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 13.00 uur zijn jullie van harte welkom!
De eerste drie weken van de vakantie, dus week 30, 31 en 32 zal ikzelf aanwezig zijn.
De laatste drie weken, dus week 33, 34 en 35 zullen mijn collega’s van de bovenbouw aanwezig zijn.
Heb je tijd én zin, laat me dat dan op welke datum/ data je mee wilt komen helpen zodat er rekening
mee gehouden kan worden.
Dat kan via email: a.vaneeden@vrijeschooldeberkel.nl, of via de telefoon of whatsapp: 06-17356248.
Tot ziens op de schooltuin!
Met vriendelijke groet, Arjan van Eeden
VOK thema-avond dinsdag 1 september 20.00 uur in de grote zaal van de Zonnewende
Nadat locatie Zutphen van het VOK (Vereniging Vrije Opvoedkunst) een paar jaar inactief geweest, is
dit de eerste lezing van wat hopelijk weer een serie van informatieavonden zal worden voor ouders,
leraren en andere betrokkenen bij het vrije school onderwijs. Thema's van de avonden houden verband
met pedagogiek, gezondheid, didactiek en antroposofie.
Deze avond zal gaan over Kinderen en beeldschermgebruik, meer specifiek gericht op straling, 5G en
gezondheid.
De sprekers zijn Els Toussaint, Lilian Hoekstra en Marja de Vries (schrijver van de prachtige boeken
'De hele olifant in beeld' en ’Samenlevingen in balans’, www.marjadevries.nl).
De avond is voor iedereen die meer wil weten over elektromagnetische straling en de mogelijke
gevolgen daarvan voor al het leven. Op dit moment worden er in Nederland voorbereidingen getroffen
voor 5G en voor het functioneren daarvan is het nodig dat er een dicht netwerk van zendmasten en
kleine antennes komt. Wat betekent dat alles voor ons en onze kinderen? Tijdens deze avond komen
onder andere de volgende vragen aanbod: Wat is Energie? Wat is 1G, 2G, 3G, 4G en wat is 5G?
Wat zijn de verschillen tussen deze vijf? Hoe zit het met effect op de veiligheid en de gezondheid
van elektromagnetische straling voor mensen in het algemeen en voor kinderen in het bijzonder?
Aanmelding graag i.v.m. maximaal aantal plaatsen bij korinescheeres@gmail.com
Klas 4 - motordag
Klas 4 mocht meedenken over de invulling van de periode in de laatste weken van school. Een aantal
kinderen wilde wel iets leren over motoren. Er was een vader bereid om op school te komen en te
vertellen over de motor. Natuurlijk nam hij ook zijn motor mee. Wat bleek? Er waren meerdere
motorrijders op school. Juf Saskia, Meester Timo en juf Anja namen die dag ook hun motor mee. Als
bloem op de taart mochten de kinderen achterop een ritje maken. Heel spannend, maar ook heel leuk!
Meester Christiaan
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Achterop de motor met juf Anja

Achterop de motor met juf Saskia
Klas 4 – boerderijschool
Laatste boerderijschooldag van dit schooljaar. De eerste oogst is binnen!
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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 donderdag 10
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 donderdagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur.
Zij worden afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is voor proef en…..gratis.
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond (06-121 63 630) of will-bee@hotmail.com
www.zjuust.nl
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