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Agenda
10 jan
10 jan
28 jan
31 jan
8 feb

Driekoningenspel, onder schooltijd (de Berkel, Henri Dunantweg), klas 4 t/m 6
Driekoningenspel, voor ouders en belangstellenden, de Berkel, 20.00 uur
Ouderavond klas 6
Studiemiddag, klas 3 t/m 6 ’s middags vrij
Open dag Vrije school Bovenbouw, Weerdslag 14a, 10.00 – 14.00 uur

Een nieuw jaar
Wat hebben we een prachtige decembermaand achter de rug. De advent werd schitterend ingeluid met
het koortje dat elke maandagochtend op het plein de kinderen en volwassenen toe zong.
We keken naar een mooi Paradijs- en Kerstspel. Vrijdagochtend was er het kerstfeest in de klas.
Elke maandagochtend staat de camper voor de school met koffie en thee. En als afsluiting voor de
kerstvakantie vrijdagmiddag was er zelfs gluhwein en konden we gezellig rondom een vuurtje staan.
Dank aan alle ouders die mee hebben geholpen om van de decembermaand een feestelijke maand te
maken.
Een inspirerend en kleurrijk 2020!
Ceciel Wolfkamp, directeur
Welkom
We verwelkomen nieuwe kleuters: Isabel-Rose Vroom, Leanne Rittel, Noa Schagen, Lindsey Scholten.
In de 6e klas een nieuwe leerling: Kristy Fay Emden.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende
Driekoningenspel
Morgen (vrijdag 10 januari) gaan klas 4 t/m 6 onder schooltijd kijken en luisteren
naar het Driekoningenspel op De Berkel. Voor ouders en belangstellenden wordt
het spel om 20.00 uur opgevoerd.
De toegang is gratis, een vrije gift na afloop is welkom.

Beste ouders van de Zonnewende,
Door het overlijden van een naaste zullen wij zaterdag a.s. de Tuindag niet kunnen organiseren.
In overleg met Ceciel, hebben wij besloten om de tuindag naar 14 maart te verplaatsen.
Dit valt samen met NL Doet.
Wilt u de datum alvast noteren? We kunnen vele handen gebruiken.
Degene die zich hadden opgegeven voor zaterdag zijn inmiddels geïnformeerd.
Met vriendelijke groet Nicolaas en Maaike (ouders van Hillebrand klas 1 en Kei kleuter)

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

Knuffeltje gevonden
Vanochtend is bij de administratie een klein knuffeltje gebracht (een uiltje).
Gevonden aan de straat bij school.
Foto’s op website
Op de website zijn foto’s geplaatst van Kerst in de klas van juffie Enny. Zie:
https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/fotoalbum.php

Gioia
Heb je ook zo genoten van het zingen van de kerstliederen op school?
Kom dan meedoen met het koor voor ouders van de vrijescholen in Zutphen.
We zingen van kanons tot vierstemmige liederen in allerlei talen. Ook nemen we de jaargetijden mee in
het repertoire. Het niveau van de koorleden is heel verschillend, van redelijk beginnend tot aardig
gevorderd. Zo kunnen we met elkaar de muziek dragen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gewoon een paar keer meedoen in de grote zaal van de
Zonnewende (op woensdagavond van 20 - 21.30 uur - kosten 4,50 per keer) om te kijken of dit koor bij
je past.
Meer info bij Marrion Dijkman (ook van de BSO), tel 0630322776, marriondijkman@hotmail.com
https://www.berkelbasisonderwijs.nl/98/school-in-beeld/ouders/ouderkoor-gioia
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