AGENDA
11+14 sept
Schoolfotograaf
15 sept
Ouderavond klas 5
16 sept
Ouderavond kleuterklas juffie Monique, 20.00 uur
17 sept
Ouderavond klas 4/5
21 sept
Ouderavond kleuterklas juffie Enny, 20.00 uur
21 sept
Klassenouderoverleg, 8.30 uur
22 sept
Ouderavond klas 1
23 sept
Ouderavond klas 4
24 sept
Ouderavond kleuterklas juffie Petra, 20.00 uur
28 sept
Ouderavond klas 6B (Lianne/Tobias)
29 sept
Ouderavond klas 6A (Gabrielle/Yvonne)
30 sept
Lezing Academie voor ouders
1 okt
Ouderavond klas 2
2 okt
Michaëlsfeest
6 okt
Ouderavond klas 3
14 okt
Studiedag, kinderen vrij
Alle ouderavonden vinden plaats in de zaal.

Feestelijke jaaropening
Afgelopen maandag beleefden we met de hele school een prachtige en feestelijke jaaropening.
Wat een heerlijk gezicht, om alle kinderen ’s ochtends weer op het plein te zien! De ochtend
begon op het plein met het lied ‘Uit vele richtingen zijn wij gekomen’. Wat was het spannend
voor de nieuwe eersteklassers: losgelaten te worden door hun oude kleuterjuf en dan met een
grote sprong over het met bloemen versierde touw naar juf Kristel te gaan! In de zaal vertelde
elke leerkracht wat de kinderen dit jaar gaan leren. Allemaal mooie, spannende onderwerpen.

De eersteklassers werden toegezongen door de leerkrachten met een lied waarin elk kind bij
naam genoemd werd (zie bijlage).
We kijken uit naar een prachtig nieuw schooljaar.
Trakteren
We hebben de regel t.a.v. het trakteren versoepeld. Een jarig kind mag weer trakteren. Echter
alleen in de eigen klas. Niet op snoep, graag iets gezonds of zonder suiker.
Website
Niet alleen de lay-out van het weekbericht is aangepast. Ook onze website heeft een facelift
gekregen. Neemt u eens een kijkje. De site is ook goed te openen op telefoon of tablet.
https://www.vrijeschooldezonnewende.nl/
Ceciel Wolfkamp, directeur
Welkom
We verwelkomen nieuwe leerlingen:
Klas 6B:
Danae de Kruijf, Parker Bergman en Berend Hamstra
Klas 5:
Roman Harmsen en Eliza Kamies
Combiklas 4&5:
Tayo von Engelhardt en Joënne v.d. Elshout
Klas 4:
Morana Tijsterman en Anna Wierda
Klas 2:
Lauren Harmsen
Klas 1:
Elke v.d. Elshout
Nieuwe kleuters:
Reier Nielen, Jim Peteroff, Jouke v.d. Garde, Veere Berns en
Ode Boschker.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende
Zonnestralenspel
Evenwicht, vertrouwen, samenwerken. En vooral: durf. Daar gaat het om bij het
zonnestralenspel. De school schafte het spel onlangs aan, zodat de klassen ermee kunnen
werken. En om te leren hoe dat moet, kreeg het team van de Zonnewende er afgelopen vrijdag
tijdens de teamdag zélf les in. Het zonnestralenspel is een rond plankje met 36 dunne, stevige
touwen van een paar meter lang die als stralen van de zon naar buiten toe lopen. De uiteinden
van de touwen worden vastgehouden door de deelnemers die in een grote kring rondom
staan. En in het midden, op het plankje, staat een deelnemer in het zonnetje. En dan, langzaam,
spannen de mensen in de kring hun touwen aan, en tillen daarmee het plankje met de persoon
in het midden van de grond. Dat is best spannend, zo zwevend op een plankje staan te midden
van een web van touwen. Maar je wordt gedragen door de mensen om je heen, in de kring.
Tijdens de teamdag bleken sommige juffen en meesters over veel durf te beschikken. Juf Enny
bijvoorbeeld, die liet zich met een stralend gezicht door de collega’s in de kring op en neer
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dansen op dat plankje. En meester Timo en meester Mark: ze gingen samen op het plankje
staan en lieten zich toen met z’n tweeën van de grond tillen. We kijken ernaar uit om het spel
de komende tijd met de kinderen te doen.
Meester Tobias

Verkeers(on)veiligheid
Naar aanleiding van het ongeval van mijn dochter 8 juli jongstleden, heeft de Zutphense
wethouder Annelies de Jonge dinsdagmiddag 1 september 2020 een bezoek gebracht aan de
Zonnewende. Daarbij is ze geïnformeerd door de school, twee aanwonenden van de
Valckstraat/Schimmelpennincklaan en ondergetekende over de verkeerssituatie rondom het
schoolgebouw. Inzet is om samen met de gemeente Zutphen en andere betrokkenen de
verkeerssituatie zo veilig mogelijk in te richten.
Men was het tijdens het werkbezoek van de wethouder over eens, dat er nu eenmaal drukte
bestaat rondom een basisschool tijdens de start en het einde van een lesdag. Zo ook rondom
de Zonnewende. De schoen wringt dat, ondanks eerdere inspanningen en verzoeken vanuit
verschillende partijen, ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen of ophalen,
nog steeds zo dicht mogelijk de auto parkeren bij school. Dit levert niet alleen onwenselijke
situaties op, maar ook onveilige verkeerssituaties, met ongelukken tot gevolg.
Hoe nu verder?
De wethouder zal het gedane verzoek binnen de gemeente Zutphen neerleggen, om ter zake
dienende ambtenaren erbij te betrekken. De wethouder heeft zich positief uitgelaten om
samen met de Zonnewende, ouders van kinderen van de Zonnewende en aanwonenden in
gezamenlijkheid tot oplossingen te komen de verkeersveiligheid rondom de Zonnewende te
verbeteren. Daarbij wordt ook gekeken naar eerdere initiatieven binnen de gemeente Zutphen,
zoals de succesvolle burgerparticipatie rondom het project ‘Herinrichting Deventerweg’.
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Oproep
Om het ijzer te smeden wanneer het heet is, wil ik via deze weg een oproep doen aan alle
ouders, die hun kinderen te voet, te fiets of met de auto brengen dan wel halen, om actief te
willen meedenken om de (in)directe schoolomgeving veiliger te maken. Stuur alstublieft een
e-mail naar: arnebouma@outlook.com.
Hartelijke groet,
Arne Bouma
Lezing Academie voor Ouders door Jan Alfrink: ‘Kind, wie ben je?’
Zo op het oog een voor de hand liggende vraag. Hij kan op allerlei momenten gesteld worden.
Bij het voelen van ferme bewegingen in de zwangerschap, of kijkend naar de slapende baby die
juist een voeding heeft gehad. Maar ook tijdens of na de uiteenzetting met de eigenwijze
tweejarige in de supermarkt, of de loom hangende puber die niet vooruit te branden is. En áls
je de vraag stelt, bedoel je daarmee inclusief ook andere vragen: Hoe kan ik je bereiken? Wat
kan ik voor je doen? Wat vraag je nu eigenlijk van mij? Waarom doe je zo? En nog iets verder op
de achtergrond: Welke talenten heb je allemaal bij? Welke idealen ga jij later ontwikkelen?
Welke hindernissen ben je bereid te nemen? Je bent bij mij geboren: hoe ga jij mij de wereld
laten zien?
De lezing is bijna vol (beperkt plaats vanwege corona), er zijn nog enkele plaatsen voor snelle
aanmelders, anders kom je op de reservelijst. Mail naar avozutphen@gmail.com om je aan te
melden.
Datum: woensdag 30 september. Entree: €10,-.
Locatie: Vrijeschool de Zonnewende, deuren open om 19.45 uur, aanvang om 20.00 uur.
Met vriendelijke groet, de organisatie
Karin Vermorken-Stas, Iris-Aleide Verheye en Susannah van Asch
Theaterspeelklas Zjuust
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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