Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
19 dec
20 dec
21 dec-3 jan
7 jan
10 jan
10 jan
11 jan
28 jan
31 jan

Kerstspel: 15.00 uur (kleuters en klas 1); 16.30 uur (klas 1/2/3) en 19.30 uur (klas 4/5/6)
Kerstviering, klas 3 t/m 6 om 12.30 uur vrij
Kerstvakantie
Kleine Driekoningenspel, onder schooltijd voor kleuters en klas 1 t/m 3
Driekoningenspel, onder schooltijd (de Berkel, Henri Dunantweg), klas 4 t/m 6
Driekoningenspel, voor ouders en belangstellenden, de Berkel, 20.00 uur
Aan de slag op het schoolplein, 9 – 12.30 uur
Ouderavond klas 6
Studiemiddag, klas 3 t/m 6 ’s middags vrij

Advents-/kerstzingen
Morgen (vrijdag 20 december) zingen we weer vanaf 8.15 uur op het plein. Ook aan het eind van de
schooldag, vanaf ca. 12.15 uur zingen we advents- en kerstliederen. Welkom om mee te zingen!
Korine Scheeres
Driekoningenspel
Op vrijdag 10 januari gaan klas 4 t/m 6 onder schooltijd kijken en luisteren naar het Driekoningenspel
op De Berkel. Meer info in het weekbericht van 5 december en zie de uitnodiging hieronder.
Uitnodiging Driekoningenspel
Op vrijdag 10 januari voert de Kompanij Zutphen het traditionele
Driekoningenspel op in de Grote Zaal van vrije basisschool De Berkel,
Dunantweg 4 in Zutphen. Het spel begint om 20.00 uur en duurt ongeveer
anderhalf uur.
De toegang is gratis, een vrije gift na afloop is welkom.
Bezoek (en like) het Driekoningenspel Zutphen ook op Facebook:
facebook.com/DriekoningenspelZutphen
Plak een poster
Blij met het Driekoningenspel? Hang een poster achter je raam! De poster
zit in de bijlage.

Kleine Driekoningenspel
Voor de kleuters en klas 1 t/m 3 zal het kleine Driekoningenspel op dinsdag 7 januari worden
opgevoerd onder schooltijd.

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

Aan de slag op het schoolplein
Beste ouders,
Zaterdag 11 januari gaan we aan de slag op het schoolplein! Er is van alles te bouwen, te
onderhouden, te repareren, te scheppen, te schroeven, etc. Kort samengevat, er is genoeg te doen en
met elkaar maken we het schoolplein nog leuker! Voor materiaal wordt gezorgd, dus trek fijn je kluspak
aan en kom ook.
Om 8.45 uur beginnen we met koffie en thee en om 9.00 uur gaan we van start tot ongeveer 12.30
uur. Vanwege veiligheidsredenen vragen we jullie om kleine kinderen thuis te laten.
Leerlingen vanaf de 5e klas zijn welkom om mee te helpen.
Doe je mee?
Meld je aan door een e-mail te sturen aan: maaikevandeelen@hotmail.com
Hopelijk zien we jullie daar!
Groeten, Susan, Nicolaas en Maaike
Welkom
We verwelkomen een nieuwe kleuter: Liv Berends. Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende
Foto’s op website
Op de website zijn foto’s geplaatst van Sint in de klas van juffie Enny. Zie:
https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/fotoalbum/262/sinterklaas-juf-enny

Klein Kerstspel voor peuters en kleuters
Speciaal voor de peuters en kleuters voeren we weer het “Kleine Kerstspel”
op. Maar ook grote mensen en kinderen zijn van harte welkom. In dit korte
spel (duur ongeveer 25 minuten) komen bekende kerstliedjes voor, die
meegezongen mogen worden.
Maria en Jozef gaan op weg naar Bethlehem en vinden uiteindelijk onderdak
in een stal. De engel uit hemelhoogten verkondigt aan twee eenvoudige
herders, Mops en Korridan, de blijde boodschap.
Zij gaan dan op weg in de donkere nacht om het Kerstkind te zoeken.
Wanneer: zaterdag 21 december om 15:00 uur (precies)
Waar: Johanneskerk van de Christengemeenschap,
Badhuisweg 27 te Zutphen
De deuren van de zaal gaan om 14.45 uur open.
Na afloop van de opvoering staan de herders met hun mutsen in de gang
om uw vrijwillige bijdragen in ontvangst te nemen.
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