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Agenda
2 dec
5 dec
6 dec
18 dec
19 dec
20 dec
21 dec-3 jan

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

Kindkans en Leerling gegevens
Door de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) mogen wij niet via een onbeveiligde
mailomgeving gegevens van leerlingen delen met u als ouders, IB-ers, samenwerkingsverband etc.
Sinds kort maken wij daarom gebruik van “ Kindkans”. Dit is een applicatie, speciaal ontwikkeld om
vanuit een beveiligde omgeving dossiers te kunnen delen. Kindkans maakt onderdeel uit van
ParnasSys, ons leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. Een uitwisseling van gegevens gebeurt
uiteraard alleen met uw toestemming.
In ons leerlingenadministratiesysteem ParnasSys ontbreken per leerling nog belangrijke gegevens.
Vandaag krijgen alle (oudsten uit gezin) een envelop mee met daarin een brief en leerlingstamkaart per
leerling. We zouden graag de ontbrekende gegevens ontvangen, zodat de leerlingstamkaart per
leerling in ParnasSys volledig gemaakt kan worden.
Anja Mostert, administratie
Ceciel Wolfkamp, directeur
Voorleeswedstrijd
Vorige week donderdag was er de voorleeswedstrijd. Acht kinderen uit
de klassen 5 en 6 lazen een stukje voor uit een door hen zelf gekozen
boek. Er was veel talent. Er werd duidelijk voor gelezen, goed op toon en
vele kinderen maakten goed contact met de kinderen uit de zaal.
De jury had het er maar moeilijk mee.
Josephine van der Sluis uit klas 6 van meester Ed werd de winnaar.
Gefeliciteerd! Zij las voor uit "De Reuzenkrokodil” van Roald Dahl.
Zij is onze schoolkampioen en mag meedoen aan de regionale ronde.
Deze wordt georganiseerd door de bibliotheek.
Ceciel Wolfkamp, directeur

Adventszingen
Tijdens drie adventsmaandagen (2, 9 en 16 december) en op vrijdag 20 december worden er vanaf
8.15 uur op het plein door een groep ouders adventsliederen gezongen. Het is fijn als hiervoor rust en
aandacht is; willen jullie dit ook tegen je kinderen zeggen en hen op het plein eraan herinneren?
Meester Christiaan, coördinator Advent

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

Molenbezoek klas 3
We gingen naar de molen Nooitgedacht met onze hele klas. We gingen lopen en hebben de wieken
laten draaien en ze lieten ons zien hoe tarwe gemaald werd. Ook klommen we in de wieken en dat was
super leuk. In de molen was het heel koud maar ook gezellig, we gingen er ook eten.
Kamille
We zijn in de molen Nooitgedacht geweest en het was heel leuk want de molenaar ging de zakken
omhoog hijsen met een ketting en we gingen graan malen. We lieten de wieken draaien en ook de kap
van de molen. Ze waren de maalstenen aan het slijpen met bijtels en vijlen en een pikhouweel.
Rune
We waren naar de molen Nooitgedacht. Daar ging de molenaar ons vertellen hoe je als een molenaar
werkt en hij vertelde over de molens van vroeger en hoe die werden gemaakt. We mochten ook in de
wieken klimmen en het was heel leuk en toen gingen we naar school.
Oskar
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Sinterklaas
Donderdag 5 december vieren wij Sinterklaas op school. 's Morgens zullen wij Sinterklaas rond 8.45
uur verwelkomen bij de steiger naast de ijsbaan. Ouders zijn hierbij van harte welkom en mogen zich
achter de kinderen scharen om samen Sint met zijn Pieten te verwelkomen. Sint zal daarna de school
bezoeken. We zingen de liedjes iets aangepast, dit wordt geoefend in de klassen.
In de bijlage vindt u de liedjes voor Sinterklaas die we met de kinderen zingen.
Meester Timo en juf Joan.
Adventstuintje
Het adventstuintje van de Christengemeenschap zal plaatsvinden op zondag 1 december om 15.30
uur. Het is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 3 of 4 jaar. Er is muziek, er wordt een verhaal verteld,
de kinderen lopen met de engel mee en steken een kaarsje aan. Het adventstuintje vindt plaats in de
zaal van de kerk van de Christengemeenschap, Badhuisweg 27. Graag op tijd aanwezig zijn. Om 15.30
uur worden de deuren gesloten.
Voor vragen graag contact opnemen met Adam Ricketts: adamricketts4@gmail.com, tel: 0642588147.
Schimmenspel Zjuust
Heeft u het Schimmenspel van “Scrooge en Marley” door Jeugdtheater Zjuust vorig jaar gemist?
Wegens groot succes wordt dit betoverende spel naar “A Christmas Carol” van Charles Dickens
hernomen! Geniet van het magische schaduwspel, de prachtige kleurstemming en de levende muziek
zo passend als voorbereiding op Kerst.
Tijd: Zondag 15 december om 15.00 uur in de aula van de Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen.
Toegang vanaf 7 jaar. Entree 7,50 €, kinderen t/m 14 jaar 5 €. Duur 45 minuten.
Reserveren gewenst: reserveren@zjuust.nl of bel naar 06-15880045.
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