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Agenda
3 okt
7 okt
7 okt
16-18 okt
16 okt
21-25 okt
28 okt
30 okt+6 nov
11 nov

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
Sint Maarten, klas 3 ’s middags vrij

Verkeerssituatie rondom de school
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het is een komen en gaan rondom de school. Voor de
zomervakantie hebben we meerdere malen een oproep gedaan aan ouders om niet te dicht bij school
te parkeren en zeker niet te stoppen pal voor de school om uw kind uit te laten stappen. Dit zorgt voor
zeer onveilige situaties voor alle andere kinderen van de school. Er is parkeerplek voldoende aan de
Marijkelaan bij het kerkje, bij de COOP of aan de overkant van de rondweg. Slechts 5 minuten lopen
van school.
Dit geldt ook voor het stallen van de fietsen langs het fietspad. Scholieren en andere passanten hebben
hier echt last van. We hebben een plek gecreëerd naast de Tobiasgaard in de inham. 6e klassers
stallen hier nu nog hun fietsen maar zij gaan dit in de grotere fietsenstalling doen.
Graag uw fiets stallen in de ruimte naast de Tobiasgaard.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Kalender
Vorige week heeft u weer de kalender ontvangen. Met prachtige foto’s gemaakt door Nike Martens.
Uit de veelheid van foto’s die zij maakt selecteert Jan Peerik welke foto’s geschikt zijn voor de kalender.
Hij is verantwoordelijk voor de opmaak.
Op de achterkant van de kalender staat ons jaarboekje met veel wetenswaardigheden. Zoals dat er
geen honden op het plein mogen komen. Een stukje over de veiligheid van ons speelplein.
Door de vragen die we krijgen merken we dat niet alle ouders dit lezen. Het zou fijn zijn als u even de
tijd neemt om het jaarboekje te lezen zodat u geen belangrijke informatie mist.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Schoolkassa
Ouderbijdrage gaat dit schooljaar voor het eerst via Schoolkassa. Schoolkassa is een onderdeel van
ParnasSys (ons leerlingvolgsysteem). U heeft inmiddels een mail per leerling ontvangen vanuit
Schoolkassa. Het is een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020.
Zoals elk jaar vragen we een vrijwillige basisbijdrage van € 75,- per kind voor de klassenpot wat
gebruikt wordt voor o.a. schoolreisjes, excursies en jaarfeesten. Er worden veel activiteiten per klas
gedaan waar uw kinderen aan deelnemen. Een extra vrijwillige algemene ouderbijdrage hebben we
nodig om het vrijeschoolonderwijs goed vorm te kunnen blijven geven.
In de mail van Schoolkassa staat een button “factuur betalen” waar u op kunt klikken.
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

De keuze is éénmalige storting of in termijnen betalen. Er staat standaard € 75,- . Wilt u het bedrag
vermeerderen om zodoende ook bij te dragen aan de “Algemene Bijdrage” (zie begroting in de mail
schoolkassa) dan kunt het bedrag aanpassen.
Door daarna op de link te klikken kunt u de betaling doen via I-deal.
Bij vragen kunt u bellen naar school of mailen naar administratie@vrijeschoolzutphen.nl
Anja Mostert, administratie
Jaarfeestengroep
Wie vindt leuk om rondom de jaarfeesten met andere ouders een paar keer bij elkaar te komen ter
verdieping en plezier? Het idee hiervoor is vorig jaar ontstaan op het schoolplein in gesprek met
meerdere ouders, die lieten weten graag wat meer mee te leven en bij te dragen aan de jaarfeesten die
de kinderen op school vieren
Het eerste plan is nu om voor Sint Maarten een paar keer op maandagochtend (8.40 tot 9.30 uur) te
zingen (vergelijkbaar met de adventszang), te beginnen vanaf 14 oktober, en dat we daarmee het
zingen van de kinderen tijdens de lampionoptocht mooi kunnen ondersteunen. Met de leraren is dit
afgestemd, zij zullen ons ook de meest gezongen liederen verstrekken.
Voor de daarna volgende feesten zijn ideeën ook anders dan zingen van harte welkom
Laat me weten, liefst via de mail, als je mee wilt zingen nu voor Sint Maarten!
En/of als je opgenomen wilt worden in de mailgroep van de jaarfeestengroep, voor eventuele latere
activiteiten. En ook als je wel graag mee wilt zingen, nu of later, maar nooit kunt op de
maandagochtenden….
Hartelijke groet,
Korine Scheeres
Korinescheeres@gmail.com
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdagmiddag vond het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats.
Deelnemende scholen: Lea Dasberg, Theo Thijssen, Achtsprong, Bongerd, Plotter, Kennedy,
Adriaan van de Ende, Scheperstee, Fontein, Bongerd, Jan Ligthart, Walter Gillijns, Waaier en Arcade.
Vijftien scholen, waaronder de onze, schuilden kort voor het begin van de wedstrijden voor een koude
bui. De rest van de middag dreven de meeste buien voorbij.
Onze drie teams hebben met plezier en in goede samenwerking gespeeld.
Team 1 (klas 6) won twee van de vier wedstrijden. Team 2 (klas 5/6 en 5) trad aan in drie wedstrijden
en won er twee. Team 3 (klas 4) deed het heel goed in de voorronde en kwam in de kwartfinale.
Die was spannend. Tot vlak voor tijd stond het 2-2. In de allerlaatste seconden scoorde de tegenpartij,
tot verdriet van onze met passie spelende kinderen.
Deelnemen aan schoolsport is iedere keer weer een geweldige ervaring voor de leerlingen.
Samen spelen tegen andere scholen werkt verbindend. Jongens en meisjes spelen gelijkwaardig
samen. En de ouders langs de kant leven betrokken mee. Fijn dat we er weer waren.
Ed Vervloet
Aan alle ouders!
Elke maandagochtend is er koffie en thee bij De Koffiebus.
Dit is voor alle ouders om elkaar te leren kennen, bij te kletsen, nieuwe ouders welkom te heten en
gewoon, om de week goed te beginnen met een kopje koffie of thee en soms iets lekkers.
Wees welkom! Groet,
Irene Kriek (moeder van Lewis klas 2)
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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
Hartelijke groet en heel veel dank uit Kenia
Na ruim drie weken werken op de kleine school Naretoi, stuur ik iedereen van de Zonnewende graag
een hartelijke groet. We zijn druk bezig om de kleuterklas gezelliger te maken en de andere klassen
van materiaal te voorzien. De timmerman is bezig met het maken van kastjes en lage tafels, we hebben
kleden voor op de vloer gekocht, schriften zijn ingekocht, en er kan weer pap gekookt en uitgedeeld
worden aan kinderen die 's morgens zonder ontbijt naar school zijn gegaan.
Dit alles is gelukt dankzij de opbrengst van de kleedjesmarkt en de gulle bijdragen van de leerkrachten
van de Zonnewende.
De mensen hier zijn zeer onder de indruk van de koffers vol met spullen die ik meebracht, en de
financiële hulp!
Op de foto zie je de hele school, gemaakt op de dag van het 100-jarige Vrije Schoolfeest.
Op een andere foto zie je de Afrikaanse popjes die ik maakte voor de kleuterklas, en die, naar een
Maasai sprookje, de namen Sheeda en Shada hebben gekregen.
Hartelijke groet en heel veel dank,
Angela Machiel
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