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Agenda
20 sept
23 sept
25 sept
26 sept
27 sept
1 okt
3 okt
7 okt
16-18 okt
16 okt
21-25 okt
28 okt
30 okt+6 nov

Studiedag 100 jaar Waldorf, kinderen vrij
Schoolfotograaf
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 3/4
Michaëlsfeest, 11.30 uur draak verslaan
Ouderavond klas 1
Toneel klas 2, 19.00 uur
Ouderavond klas 5
Hapskamp klas 5/6
Ouderavond klas 2
Herfstvakantie
Studiedag, kinderen vrij
Oudergesprekken klas 1

Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur

Verkoop groenten klas 6
Deze weken verkoopt de zesde klas groenten die ze het afgelopen tuinbouwseizoen hebben verbouwd.
Wortels, aardappelen, rode bietjes, spekbonen, andijvie, courgette, pastinaak… noem maar op.
De verkoop vindt plaats iedere woensdag vanaf 12.15 uur op het schoolplein, de opbrengst is bestemd
voor het eindkamp. Komt allen, en gelieve zo gepast mogelijk te betalen.
Arjan van Eeden, vakleerkracht tuinbouw
Wie helpt bij toneelkleding?
We zoeken een aantal ouders die de verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor de kast met
toneelkleding op school. Dat betekent vooral: zorgen dat de kast opgeruimd wordt en blijft, en dat alles
weer goed wordt teruggehangen ná een toneelstuk van een van de klassen.
Graag melden bij Tobias Reijngoud (klas 5-6): t.reijngoud@vrijeschoolzutphen.nl
Michaëlsfeest vrijdag 27 september 2019
27 september vieren we het Michaëlsfeest: het feest van de moed en dapperheid en de intrede van de
herfst.
Het Michaëlsfeest is het eerste jaarfeest dat we vieren na de zomervakantie. Rond deze tijd is het
grootste deel van de oogst binnengehaald. Een dankfeest hiervoor is op zijn plaats en wordt al
eeuwenlang op tal van plaatsen gevierd. Tegelijkertijd willen we moed verzamelen om de aankomende
donkerte en kou van de herfst en winter tegemoet te treden. De aartsengel Michaël begeleidt ons
gevecht met de krachten van de duisternis, die gesymboliseerd wordt in het verhaal van Joris en de
draak. Dit is een oeroud en wereldwijd bekend motief. De kinderen vieren enerzijds de vreugde van de
oogst. Anderzijds beproeven ze hun moed en behendigheid. Twee verschillende beelden van de
herfsttijd.
Op schilderijen zie je de Aartsengel Michaël vaak met twee attributen afgebeeld: een zwaard, waarmee
hij de draak bestrijdt en een weegschaal waarmee hij goed en kwaad tegen elkaar afweegt.
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

Michaël als strijder tegen de draak
In de Openbaring van Johannes wordt verteld over een strijd in de hemel waarbij Michaël en zijn
engelen vochten tegen een draak (de duivel) en zijn aanhangers. Een van de legendes die hier op
aansluit is het middeleeuwse verhaal van de ridder Joris die zonder angst erop uittrok om een
gevaarlijke draak te verslaan. Hij overwon en bevrijdde daarmee de koningsdochter die anders aan de
draak zou zijn geofferd.
Opvallend is dat Michaël de draak niet doodt maar temt. De draak wordt overwonnen. Symbolisch
bezien staat de draak voor het "kwade" dat bestreden moet worden. De jonkvrouw, die gered wordt, is
de reine ziel van de mensen, die behouden moet blijven en in de ridder met het zwaard kun je jezelf
zien met de draken(hindernissen) die je tegenkomt op je levensweg.
Michaël met de weegschaal
Op sommige schilderijen heeft Michaël in zijn ene hand een zwaard en zijn andere hand een
weegschaal. Dit motief wijst niet alleen op het sterrenbeeld Weegschaal waarin het Michaëlsfeest valt.
De weegschaal staat voor de afweging en het zwaard voor de besluitvaardigheid: inkeer en daadkracht.
Michaël zegt ons eigenlijk dat we zelf goed moeten nadenken en dan beslissingen moeten nemen.
Het feest op vrijdag
Elke klas verzorgt zelf met hulp van ouders het ochtendprogramma. Het tonen van moed zal hierbij
centraal staan. De locaties van de activiteiten zullen per klas verschillen.
Om half 12 gaan we met elkaar de draak verslaan. Dat zal plaatsvinden op het grote veld aan de
Schimmelpennincklaan. Ouders zijn hierbij van harte welkom en kunnen plaatsnemen op de helling,
vanwaar ze een prachtig uitzicht hebben op de strijd, of achter de klassen die in een grote cirkel zitten.
Als de draak verslagen is, gaan de kinderen met de leerkracht terug naar de klas. De lagere klassen
zullen daar afsluiten en de hogere klassen hebben nog een middagprogramma.
We hopen weer op een mooi feest samen.
Namens de organisatie van het feest,
Meester Timo, juf Gabriëlle, juf Femke
Gymtas kwijt
De gymtas van Zeb is voor de zomervakantie kwijt geraakt. Een groene Freek in het wild tasje met daar
in een Barcelona voetbaltenue blauw rood gestreept en zwarte nieuwe euritmieschoenen. Ik heb overal
gezocht ook in de gymzaal. Maar kan het nergens terug vinden helaas. Iemand het gevonden ?
Vriendelijk groet, Ellis (moeder van Zeb ten Have, klas 3)
Theaterspeelklas
Er is nog plek in de nieuwe Theaterspeelklas van
Jeugdtheater Zjuust. Voor kinderen van 10 jaar of ouder (of
vanaf de 4e klas). De eerste les is voor proef en…. gratis.
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 woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur. Zij worden
afgesloten met een open les voor ouders.
Start: 11 september. Plaats: Berkelschool, Henri Dunantweg 4, Zutphen
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond, 06-121 63 630 of will-bee@hotmail.com
www.zjuust.nl

pag 2/2

