Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
26 juni
1 juli
2 juli

Viering Sint Jan (onder schooltijd) alleen met de kinderen
Eindtoneelstuk klas 6, 19.30 uur voor beperkt aantal aangemelde ouders
Eindtoneelstuk klas 5/6, 19.00 / 20.30 uur, alleen voor ouders van de klas, via de
verdeling zoals eerder gecommuniceerd
Voor klas 4, 5 en 6 om 13.30 uur
3 juli
Eindtoneelstuk klas 6, 9.00 / 11.05 uur voor klassen
3 juli
Studiemiddag, klas 3 t/m 6 ‘s middags vrij
6 t/m 9 juli
Eindkamp klas 6 in Haarlo
7 t/m 10 juli Eindkamp klas 5/6 in Neede
17 juli
Laatste schooldag, kinderen om 11.00 uur vrij
18 juli- 28 aug Zomervakantie

Welkom
We verwelkomen nieuwe kleuters Abel Los en Jake Weenink en een nieuwe leerling in de
Combiklas 5&6 Luka Soßdorf.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende
Sponsorloop klas 6 en klas 5/6
Over twee weken gaan klas 6 en klas 5/6 op eindkamp. Maar dat kost geld, en daarom hielden beide
klassen gisteren een sponsorloop bij het Bronsbergenmeer. Het was die dag bloedheet, dus een uiterst
geschikte dag om rondjes van 1,5 km te rennen en te fietsen rond het meer... En dat deden de kinderen
ook. Sommigen kwamen tot 5 of 6 rondjes rennen, en verdienden daarmee geld - veel geld - voor het
eindkamp. Gesponsord door ouders, opa's, oma's en anderen liep de opbrengst bij sommige kinderen
op tot boven de 100 euro. Het was een prachtige en gezellige dag, waarop de kinderen samen een
mooie prestatie hebben neergezet. Aan het eind konden ze afkoelen in het meer. Op naar een mooi
eindkamp!
Meester Tobias
Sint Jan in coronatijd klas 1 t/m 6
Morgen vieren we in aangepaste vorm het Sint Jansfeest. De kinderen nemen die dag hun eigen eten
en drinken mee en wellicht wat extra’s zoals een pannenkoek, aardbeien, kersen of een salade.
Halverwege de ochtend verzamelen de kinderen van klas 1 t/m 6 zich met kleedjes op het plein voor de
picknick. Klassen mogen mengen. Ieder kind heeft zijn eigen eten en drinken. Kleedjes kunnen samen
of alleen. Na het samen zingen en picknicken zal er een programma volgen met spel en dans.
Als het goed is komt er ook nog een verkoelende verrassing langs!
De schooltijden zullen zijn zoals normaal: klas 1 en 2 gaan om 12.30 uur naar huis en klas 3 t/m 6 gaan
om 14.45 uur naar huis.
Meenemen: Eigen eten en drinken, picknickkleed.
Groeten van de St. Janscommissie,
Meester Ed, Juf Joan, juf Sigrid en meester Timo

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

Jas kwijt
Vorige week woensdag 17 juni is onze dochter Kiramai uit klas 2
haar geliefde roze met wit gestreepte zomerjas vergeten op
school. De volgende ochtend bleek deze niet meer aan haar
kapstokje te hangen...
Bij navraag bleek het nergens in school gevonden te zijn.
Dus hopen we dat het bij een van jullie thuis terecht is gekomen.
In de mouw van haar jas zat een handgebreide sjaal met drie
punten van zachte Merino wol, crème kleurig. Hier is ze erg aan
gehecht; deze draagt ze al meerdere jaren met veel genoegen.
Op de foto is de jas te zien (deze is van haar zusje, een paar
maatjes kleiner) Wie bezorgt Kiramai een geluksgevoel door
haar te herenigen met haar jas en sjaal?
Alvast hartelijk dank, Marieke
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