Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
28 jan
30 jan
30 jan
31 jan
8 feb
11 feb
12/13/18 feb
15 feb
18 feb
18 feb
21 feb
24 feb-1 mrt

Ouderavond klas 6
Staking, kinderen vrij
Mars in Zutphen (van Baudartius naar de Hanzehal), 11.00 uur
Staking, kinderen vrij
Open dag Vrije school Bovenbouw, Weerdslag 14a, 10.00 – 14.00 uur
Ouderavond klas 4, 20.00 uur
Oudergesprekken
Schoolschaaktoernooi klas 5 en 6
Ouderavond kleuterklassen, 19.30 uur
Voordracht Johannes Treuren "Opvoeding binnen de Vrije school", 20.30 uur
Toneel klas 3/4, 17.00 uur
Voorjaarsvakantie

Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Het team heeft besloten om gehoor te geven aan de oproep van de vakbonden om op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari te gaan staken (zie vorig weekbericht). Deze dagen zullen er overal in het land
marsen en manifestaties zijn.
Wij lopen donderdag om 11.00 uur mee met de mars in Zutphen. Deze mars start bij SG Baudartius
(Isendoornstraat 1) en van daaruit lopen we naar De Hanzehal. Daar is een korte afsluitende
manifestatie.
We nodigen u van harte uit om, eventueel samen met uw kind(eren), mee te lopen met de mars.
Team, ondersteunend personeel en directie Vrije School De Zonnewende.
In verband met de staking op 30 en 31 januari verschijnt het weekbericht woensdag 29 januari 2020.
Kopij graag uiterlijk dinsdag vóór 19.00 uur naar: weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl
Leerlingenstamkaart
Doordat er bij veel leerlingen nog gegevens ontbreken in ons leerlingenadministratiesysteem
ParnasSys hadden de oudsten per gezin eind november een envelop mee gekregen met daarin een
brief en leerlingstamkaart per leerling. Gevraagd wordt om ontbrekende gegevens in te vullen (ook bij
ouders/verzorgers) en ondertekend te retourneren.
Van vele ouders heb ik de stamkaarten weer volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangen, zodat
ik de gegevens bij heb kunnen werken.
Graag zou ik spoedig van alle ouders de leerlingstamkaarten retour ontvangen, zodat de
leerlinggegevens in ParnasSys volledig gemaakt kan worden.
Anja Mostert, administratie

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

Nationale Voorleesdagen met Jan Jutte in Zutphen
Ouders (en grootouders!) met teken- en leesgrage kinderen
uit Zutphen en omgeving: kom op zondagmiddag 26 januari
naar de geweldige Jan Jutte! Hij komt bij boekhandel Van
Someren & Ten Bosch tekenen en vertellen over zijn
prachtige nieuwe prentenboek Tijger. Voor alle leeftijden
vanaf 4 jaar. Wie Jan Jutte (nog) niet kent: hij illustreerde in
1983 zijn eerste boek: Het beertje Pippeloentje van Annie
M.G. Schmidt. Sindsdien werkte hij aan meer dan
vierhonderd boeken. Hij ontving talloze prijzen, waaronder
drie Gouden Penselen. Jan Jutte komt naar Zutphen
vanwege de Nationale Voorleesdagen (22/1-1/2).
De workshop wordt gehouden op Kerkhof 16 van 14.30 tot
16.00 uur. Kaartjes kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij
boekhandel Van Someren en Ten Bosch.
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