Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

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

Ouderavond klas 3/4
Michaëlsfeest, 11.30 uur draak verslaan
Ouderavond klas 1
Toneel klas 2, 19.00 uur
Jeugdverpleegkundige GGD op school aanwezig (8.30 - 9.30 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

Waldorf 100 jaar
Vrijdag is een grote groep leraren van de vrijescholen in Zutphen (ook het VO) naar de viering geweest
van het 100-jarig bestaan van de vrijescholen.
In 1919 begon in Stuttgart een Waldorfschool op verzoek van de directeur van de WaldorfAsoriafabriek. Deze man, Emil Molt, had eerder aan Rudolf Steiner gevraagd om cursussen te
verzorgen voor de arbeiders in zijn fabriek. De cursisten waren zo enthousiast over de lessen van
Rudolf Steiner dat zij hem vroegen ook onderwijs in te richten voor hun kinderen.
Rudolf Steiner heeft toen een aantal mensen benaderd om als leraar aan deze school te komen werken
en heeft met hen gewerkt aan pedagogiek en didactiek op basis van het antroposofisch mensbeeld.
Deze lerarencursus ("Allgemeine Menschenkunde") is nog heden belangrijk studiemateriaal voor de
lerarencolleges van de vrijescholen.
Met de bus naar Maarssen. Aldaar, aan het Amsterdam-Rijnkanaal, bevindt zich een groot
evenementencentrum in een oude fabriek "le Fabrique". Zo'n 3000 festivalgangers kwamen daar
samen. In allerlei grote en kleine zalen waren lezingen en en workshops. Buiten was een
ambachtenstraat ingericht waar deelnemers konden koperslaan, hout bewerken, pesto maken en nog
meer.
Het werd een dag vol ontmoetingen met oude bekenden en verrassende verhalen. Floortje Dessing
vertelde enthousiast over haar vrijeschooltijd in Haarlem en Amsterdam. We hebben ervan genoten.
Na een vertraagde terugreis waren we rond 17.30 uur weer in Zutphen.
We kijken terug op een leerzame, gezellige en waardevolle dag.
Ceciel Wolfkamp, directeur Vrije School De Zonnewende
Morgen Michaëlsfeest
Elke klas verzorgt morgen zelf met hulp van ouders het ochtendprogramma. Het tonen van moed zal
hierbij centraal staan.
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.
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

We hopen weer op een mooi feest samen. Namens de organisatie van het feest,
Meester Timo, juf Gabriëlle, juf Femke
Oproep eerste bijeenkomst Driekoningenspel
Beste ouders,
Ieder jaar brengt een trouwe groep spelers het driekoningenspel ten tonele voor de scholen en ouders
van de vrijescholen in Zutphen en omgeving. Ook dit jaar gaan we weer op enkele woensdagavonden
repeteren. Goed nieuws, er is plek voor enkele nieuwe spelers.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 16 oktober in de Berkelschool, Henri Dunantweg 4 te Zutphen.
Op deze bijeenkomst gaan we nog niet repeteren maar maken we weer kennis en verdelen we de
rollen. De eerste repetitie is vervolgens op 13 november.
Mocht je twijfelen of vragen hebben, contacteer me gerust, laat je even weten als je er bij bent?
Koen Defyn, ouder kleuterklas Enny
koen@defyn.nl; 0682741453
http://www.driekoningenspelzutphen.nl/
https://www.facebook.com/DriekoningenspelZutphen/
GGD jeugdverpleegkundige
Op maandag 7 oktober is Suzanne Drieënhuizen, jeugdverpleegkundige van de GGD, van 8.30 uur tot
9.30 uur bij ons op school aanwezig.
U kunt met uw kind bij haar terecht voor meten en of wegen, maar ook als u twijfels hebt over de groei
van uw kind, als u vragen heeft over de gezondheid van uw kind, als u twijfels heeft over gehoor, de
ogen enz.
U kunt bij haar terecht in de IB ruimte op de bovenste etage in de school.
Nicole Verhage, intern begeleider
Kleuterklas juffie Enny
De Michaëlstijd is begonnen in de kleuterklas. We vieren dit feest als oogstfeest en als start van de
herfst. De kleuters maken in deze periode van de appeloogst zelf appelmoes. Elke maandag worden de
appels gesneden en op dinsdag worden de stukjes in een pan gekookt. Als de appelstukjes gekookt
zijn, mogen de kinderen om de beurt in de pan roeren, zo zien (en ruiken) de kinderen van dichtbij hoe
de kleine appelstukjes tot moes worden geroerd. Voor alle kinderen is er dan een bakje appelmoes,
waarvan ze lekker smullen. We zullen dit wekelijks blijven doen, zolang er appels van de appelbomen
(van Rachel, Elayla en Joris) mee naar school worden genomen.
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We speelden in het ochtendspel over boer Narre en boerin Trien. Het gaat over Boer Narre die maïs
oogst en boerin Trien die appeltjes uit de boomgaard haalt. De oudste kleuters komen aan de beurt om
zelf een keer de boer of de boerin te zijn en we zingen daar een liedje bij:
Midden op het pleintje lopen Trien en Narre
Trien verkoopt er appeltjes en Narre maïs
"Koop koop mijn appels zijn de beste"
"Koop koop mijn mooie gele mais".
Vrijdag vieren we het Michaëlsfeest samen met de ouders. En dan... zullen we hopelijk de échte boer
Narre en de échte boerin Trien tegenkomen met hun manden vol maïs en appeltjes.
Enny Post, kleuterjuf
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