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Agenda
8 feb
11 feb
12/13/18 feb
15 feb
18 feb
18 feb
21 feb
24 feb-1 mrt
3 mrt
5 mrt
25 mrt

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
Ouderavond kleuterklas 2
Ouderavond kleuterklas 5/6
Ouderavond kleuterklas 5 (i.p.v. 4 maart)

Staking
Afgelopen donderdag hebben we meegelopen met de stakingsmars die georganiseerd was in Zutphen.
Maar liefst 5000 stakers liepen mee. Met twee spandoeken en een eigen gemaakt lied hebben we
volop de aandacht getrokken van de pers. Zo waren wij te horen op TV Gelderland en stond er een
stukje in De Stentor met een QR code waarmee lezers ons lied konden beluisteren. Meester Mark reed
mee met zijn bakfiets waarin zijn kinderen zaten.
Wij kijken terug op een geslaagde actiedag. Minister Slob heeft helaas al laten weten dat er in deze
kabinetsperiode geen extra gelden naar het onderwijs gaan. We wachten de CAO onderhandelingen af
en de reactie van de bonden. Laten we hopen dat we niet opnieuw hoeven te gaan staken.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Welkom
We verwelkomen een nieuwe kleuter: Joep Houx. Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende
Fietsen in de schuur
In de schuur onder de school staan ongeveer 6 fietsen en er staat een fietsaanhanger.
Onze schuur is niet bedoeld voor langdurig fietsenstallen. Wilt u s.v.p. de fiets van uw kind of uzelf zo
spoedig mogelijk meenemen.
Ed Vervloet, leerkracht klas 6
Medezeggenschapsraad (MR)
Half januari was de derde MR vergadering van dit schooljaar. Hieronder een verslagje van de
hoofdpunten die toen zijn besproken:
- Nieuwe MR-leden bij de oudergeleding: Naar aanleiding van de vacature die in het najaar open stond,
hebben we reactie gekregen van twee ouders die zich graag als MR-lid willen inzetten voor de
Zonnewende. Ten eerste Micha Burm, vader van Pomme uit de kleuterklas van Petra en Toots, die in
september volgend jaar bij de kleuters gaat starten. Hij is voorgedragen als derde ouder MR-lid. Micha
stelt zich voor: “Ik heb gestudeerd aan hogeschool Helicon te Zeist. Dit was de Pabo voor het
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vrijeschool onderwijs. Door mijn opgedane kennis van het vrijeschool onderwijs kan ik wellicht een
toevoeging zijn voor de MR. Verder ben ik 11 jaar zelfstandig ondernemer geweest als theatermaker/
regisseur voor kind- en jeugdtheater. Daar ben ik reeds mee gestopt omdat dit niet meer te combineren
was met een jong gezin. Vanwege een carriereswitch van mijn partner zit ik in de luxepositie om
huisvader te mogen zijn.”
En als tweede Bram Opdam, vader van Amelie (klas 2) en Rosaimee (klas 4) en nog een oudste op de
bovenbouw. Vroeger zat hij op de IJsselschool. Hij wil graag wat doen voor de school en reageerde
daarom op de MR-vacature. Heeft ervaring met onderwijs, bestuur en als ondernemer. Bram hebben
we gevraagd of hij als GMR-lid (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wil toetreden en dat
vindt hij een leuke uitdaging. Hij zal behalve bij de GMR-vergaderingen ook aanwezig zijn bij de MRvergaderingen van de Zonnewende en daarin verslag doen vanuit de GMR. We zijn blij met hun
enthousiaste reacties. Nu we weer compleet zijn voegen we hieronder fotootjes toe van ons vieren
zodat ieder ons wat beter kan herkennen en aanspreken op het schoolplein.
- Financiële situatie en P-gesprek: Ceciel heeft weer het halfjaarlijkse gesprek met het bestuur van
VSNON gehad. Financieel gaat het goed. We bouwen elk jaar een reserve die we aan het eigen
vermogen van onze school toevoegen. Daarmee kunnen we bv. volgend jaar de kleine 6e klas (helft
van de huidige combinatieklas) bekostigen. We willen ook graag het meubilair in de school vervangen.
Hartelijke groet van de oudergeleding MR en GMR,
Matthijs Hofman

Micha Burm

Korine Scheeres

Bram Opdam

Voorschoolse opvang
Regelmatig krijgen we een vraag van een ouder of er voorschoolse opvang is bij de Zonnewende.
We willen dit graag aanbieden en kunnen dat als we een groepje van minimaal 4/5 kinderen hebben
om mee te starten.
We willen inventariseren of er nu bij meerdere ouders de vraag is naar voorschoolse opvang. Vanaf
7.15 uur zijn we dan geopend in onze gezellige huiskamer/keuken op de Zonnewende.
De kinderen kunnen nog even rustig wakker worden waarna we met zijn allen ontbijten en samen nog
een boekje lezen of een spelletje spelen. We zorgen ervoor dat de kinderen op tijd in de klas zullen zijn.
Dus: moet je (eigenlijk) vroeg op je werk zijn en is het handig om je kind eerder naar school te brengen,
geef het aan ons door dan kijken wij of er genoeg animo is om een groepje te starten.
anne-marie@bso-bolderburen.nl
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Maangroep de Morgenster
Vanaf vrijdag 3 april gaan we op locatie Vrije school de Zonnewende
(Morgenzon) starten met een ouder/dreumesgroep voor kinderen van 1,5 tot
2,5 jaar én één van de ouders, genaamd de Maangroep.
Deze groep is voor kind én ouder. De kinderen kunnen vrij spelen terwijl de
ouders samen iets knutselen. Op een veilige manier oefenen de dreumesen
met het samen spelen. Tegelijkertijd ontmoeten de ouders elkaar informeel.
Elke vrijdagochtend van 9.00-11.30 uur, met uitzondering van de
schoolvakanties, is het een fijn samenzijn onder begeleiding van, jawel, onze
lieve Hilde!
Zij heeft jaren bij ons op de Morgenster gewerkt en geniet nu van haar
welverdiende pensioen. En wat heerlijk dat ze op deze manier toch bij ons
blijft en al haar kennis en ervaring nog kan uitdelen, wij zijn dankbaar!
Wij starten met minimaal 5 kinderen en maximaal 10. Wees er dus snel bij en geef je op via onze site,
www.morgensterzutphen.nl onder vermelding van Maangroep.
De kosten voor deze ochtend zijn € 70,45 per maand, in augustus wordt er niet gefactureerd. Deze
groep valt niet onder de kinderopvangregeling. Hierom is er geen kinderopvangtoeslag aan te vragen
voor deze groep.
Rachel van Dijk, directie de Morgenster
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