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Agenda
26 juni

Sint Jansfeest (op school)

Volgende week
In het vorige weekbericht berichtten we al over de situatie vanaf 8 juni. Maandag a.s. gaan alle
kinderen weer tegelijk naar school.
We willen u er nogmaals op wijzen dat de regels voor de ouders niet veranderen. We merken al wel dat
sommige ouders zeker na schooltijd toch de fietsenstalling in komen. Wilt u dit niet doen? Er staan
medewerkers van de school om de kinderen te helpen.
We krijgen ook signalen over drukte op het fietspad. Ten allen tijde daar niet gaan staan en er geen
fietsen neerzetten.Moet u daar wachten: even kort in het gras.
Voor de kleuterouders: uw fiets graag tegen de hekken in het gras.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Pinksterfeest
Op vrijdag 29 mei is het Pinksterfeest gevierd met de kinderen van alle groepen B. Het was, net als de
dag ervoor, een zeer geslaagd feest!

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

Sint Jansfeest
Dit jaar vieren wij onder schooltijd alleen met de kinderen Sint Jan op vrijdagmiddag 26 juni. Nader
bericht volgt.
Commissie St. Jan
Bericht van (oud)juf Angela
Met blijdschap geef ik kennis van de geboorte van mijn nieuwe (jeugd)boek:
'Licht; het waargebeurde verhaal van een blinde verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog'
Het gaat over Jacques Lusseyran die op zijn zevende jaar blind wordt na een ongelukje in de klas.
Al snel merkt hij dat er nog een andere lichtbron is. Hij noemt het zijn 'innerlijke licht'.
Als de oorlog uitbreekt, hij is dan 16 jaar, richt hij een verzetsgroep op en geeft leiding aan honderden
jongeren. Totdat het noodlot toeslaat en hij wordt opgepakt.
Hij belandt in de invalidenbarak van concentratiekamp Buchenwald.
Dankzij zijn innerlijke licht overleeft hij en is hij in staat vele medegevangenen te helpen.
Het is een inspirerend levensverhaal van een bijzondere blinde, geschreven voor jeugdige lezers (vanaf
ongeveer 11 jaar) en voor iedereen die van biografieën houdt.
Een mooi boekje (137 blz.) in deze tijden van zorgen en onzekerheid, om zelf te lezen, om kinderen en
ouderen uit voor te lezen, of als cadeautje weg te geven.
Graag had ik een feestelijke boekpresentatie willen houden waar je het boekje had kunnen bekijken en
waar ik erover had kunnen vertellen, maar dat zit er voorlopig helaas niet in.
Daarom moet je het doen met de bijgevoegde foto.
Heb je belangstelling?
Bestellen kan rechtstreeks bij mij, door €13,00 euro over te maken op banknummer NL 12 TRIO 0788
9313 77 o.v.v. je naam, de naam van je kind en de klas. Ik zorg dan dat je kind het exemplaar op
school meekrijgt.
Met hartelijke groet,
Angela Machiel
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Krentenbaard
Er zijn een paar leerlingen in klas 3 met krentenbaard. Als de plekjes weer droog zijn is het niet meer
besmettelijk. Tot die tijd is ons advies om de leerlingen thuis te houden.
Leerlingenstamkaart
Graag ontvang ik alsnog de leerlingenstamkaarten die nog niet zijn ingeleverd.
Alvast dank !
Anja Mostert, administratie
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