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Agenda
6 t/m 9 juli
Eindkamp klas 6 in Haarlo
7 t/m 10 juli Eindkamp klas 5/6 in Neede
17 juli
Laatste schooldag, kinderen om 11.00 uur vrij
18 juli- 28 aug Zomervakantie
Aanrijding dochter – verkeersveiligheid rondom school
Gisterochtend is onze oudste dochter betrokken geweest bij een aanrijding.
Ze is achter op een auto gebotst die plots remde en daarna pas richting aangaf een parkeervak in te
willen gaan in de Valckstraat. Ze heeft een stuur in haar buik gekregen. Haar hoofd heeft de achterruit
van de auto, op slechts enkele centimeters na, gelukkig niet geraakt. Ze is door de huisarts
gecontroleerd. Haar letsel lijkt voorlopig mee te vallen, maar houdt een slag om de arm in verband met
de pijn rondom de leverstreek. Mogelijk volgt een bezoek aan het ziekenhuis. Gelukkig was ik zelf ter
plaatste om Tirza eerste hulp te verlenen.
De ouderlijke onbezorgdheid om kinderen zelfstandig door de wijk naar school te laten fietsen heeft
hiermee een deuk opgelopen. In ieder geval bij mij. Een autovrije omgeving draagt bij aan het
voorkomen van stress bij kinderen (en ouders) en geeft derhalve een prettige start en einde van de
schooldag. Hierdoor durven kinderen op jonge leeftijd lopend en fietsend naar school en bewegen ze
vrij rond in de directe schoolomgeving. Naast het ontwikkelen van zelfstandigheid, zijn de positieve
gezondheidseffecten van lopen of fietsen naar school minstens zo belangrijk.
Ondanks herhaaldelijke inspanningen van de school om de verkeersveiligheid op en rondom de school
te kunnen waarborgen, blijkt helaas dat ouders hun kind per auto naar school brengen en de auto zo
dicht mogelijk bij school parkeren. Het referentiekader en inschattingsvermogen van kinderen verschilt
met volwassenen als het gaat om verkeersdeelname. Ouders dienen zich op dit punt immer ervan
bewust te zijn. De automobilist betrof in dit geval overigens een vader die zijn kind naar school zou
brengen.
Met klem wil ik oproepen dat menig ouder die zijn of haar kind met de auto naar school brengt dat
fietsend of lopend te doen. In het geval dat toch de auto wordt gebruikt, de auto onder andere te
parkeren op de Prinses Marijkelaan nabij de kerk om vervolgens te wandelen naar school over de brug
en langs de Berkel of gebruik te maken van andere door de school geadviseerde parkeerplekken.
Arne Bouma, vader van Tirza (klas 3)
Gevonden voorwerpen
Beste ouders,
Wilt u de komende week goed in de gaten houden of uw kind jassen, tassen, broodtrommels,
schoolspullen, sloffen, euritmietjes e.d. van school mee naar huis neemt? Omdat u niet in de school
komt vraagt het om wat extra alertheid. Wij doen als team ook ons best om alles netjes aan de kinderen
mee te geven.
Juffie Barbara
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

Politiebezoek
Klas 4 mocht in de laatste weken van school meedenken over de invulling van de periode.
Zo kregen ze een toneelworkshop, een kapla-dag en vandaag kwam er een agent op bezoek om te
vertellen over zijn werk. Meester werd zelfs even gearresteerd (niet echt hoor…)
Meester Christiaan, leerkracht klas 4
Foto’s op de site van het Pinksterfeest en St. Jan
Er zijn weer mooie foto’s gemaakt tijdens het Pinksterfeest en St. Jan.
De foto’s staan op de site.
Anja, administratie
Eenwielerfietsjes
Is er een ouder bereid om de lekke bandjes van de eenwielers te repareren ?
Graag melden bij de conciërge
Soms koning zijn, dan weer boef, heks of prinses….
Er is nog plek in de nieuwe Theaterspeelklas van Jeugdtheater Zjuust. Deze start op donderdag 10
september voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas) We gaan leren improviseren,
concentreren, onze fantasie de vrije loop geven, bewegen, samenspelen, maar vooral spelplezier
hebben met elkaar! De 24 lessen worden gegeven op donderdagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur.
Zij worden afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is voor proef en…..gratis.
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond (06-121 63 630) of will-bee@hotmail.com
www.zjuust.nl
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