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Agenda
21 nov
26+27 nov
27 nov
2 dec
5 dec
6 dec
18 dec
19 dec
20 dec
21 dec-3 jan

Uitleg procedure overstap VO, klassen 6, 20.00 uur
Scholenmarkt PO/VO, 19.30 uur
Toneel klas 5 (19.30 uur)
Eerste advent
Sinterklaas, gehele dag school
Studiemiddag, klas 3 t/m 6 ‘s middags vrij
Paradijsspel, 10.15 en 11.45 uur, klas 3 t/m 6
Klas 1 t/m 6 om 12.30 uur vrij; ’s middags Kerstspel: 14.30 uur (korte versie voor
kleuters); 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

Krentenbaard
In combiklas 3/4 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.
Zou u, als u toch besluit uw kind naar school te laten gaan, zoveel mogelijk dekkende kleding over de
wonden laten dragen? En uw kind op het besmettingsgevaar wijzen?
Het zou heel naar zijn als straks een hele klas last heeft.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Minilessen vrijeschool Zutphen V.O.
Vrijdagmiddag 13 december geeft de vrijeschool Zutphen V.O. minilessen voor (mogelijk) nieuwe
leerlingen.
De kinderen van klas 6 gaan daar naar toe en maken zo kennis met onze bovenbouw.
Meer onderling delen met Togethy
Binnen de Zonnewende zijn veel ouders bereid om elkaar te helpen, op allerlei gebieden - de
onderlinge betrokkenheid en verbondenheid op deze school is groot. En ook al worden op deze manier
al de nodige spullen zoals kledingstukken, speelgoed, gereedschap en andere voorwerpen
uitgewisseld, de verwachting is dat dit aanzienlijk meer zou kunnen zijn.
Om het onderling delen een stuk makkelijker en veiliger te maken heb ik daarom een deelplatform
gemaakt: Togethy (www.togethy.com/zonnewende). Het wordt een openbaar platform, maar omdat
we toch ergens moeten beginnen, wat is nou een betere plek om te starten dan bij de ouders van de
Zonnewende!
Het platform is een geheel nieuw concept en kent een wezenlijk andere manier van delen dan
bestaande deelplatformen. Er is niet meer sprake van één eigenaar van een product, de producten
gaan namelijk van gebruiker naar gebruiker. En iedereen betaalt zijn of haar aandeel, naar rato van
gebruik. Het platform maakt spullen makkelijk vindbaar, regelt de betaling en borgt dat iedereen zuinig
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met de spullen om gaat. Je kan deelnemen door zelf spullen óf geld in te brengen, waarmee je
vervolgens meebetaalt aan datgene wat je gaat gebruiken.
Wil je meer weten, heb je iets nodig, wil je iets aanbieden, denk je op een andere manier te kunnen
helpen, of ben je gewoon nieuwsgierig? Ga dan naar onze website, www.togethy.com/zonnewende.
Ik hoop je daar snel te verwelkomen zodat je binnenkort al kan starten met ontvangen of delen!
Hartelijke groet, Niek Huijsmans, vader van Jorick (klas 4), Valerio (klas 2) en Timo
Adventstuintje
Zondag 1 december in de Tuinzaal van de Christengemeenschap aan de Badhuisweg 27 te Zutphen
kan het Adventstuintje om 15.30 uur gelopen worden.
Het is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer drie jaar. Er is muziek, er wordt een verhaal verteld, de
kinderen lopen met de engel mee en steken een kaarsje aan.
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