Goed nieuws vanuit de Academie voor Ouders Zutphen. We hebben een fijne locatie gevonden en er
zijn nog een aantal plekken vrij. Nu Iedereen net fris en vol goeie voornemens uit de vakantie
terugkomt, willen wij de Academie nog even onder de aandacht brengen.
ACADEMIE VOOR OUDERS ZUTPHEN.
In september 2020 gaan we starten met de Academie voor Ouders in Zutphen.
Dit houdt in:
We bieden 5 zaterdagen per jaar een hele dag waarin je les krijgt in verschillende vakken om kennis te
maken met het antroposofische gedachtengoed die ten grondslag ligt aan de vrijeschool. Het is
interessant voor álle ouders die affiniteit hebben met de antroposofie of hier nieuwsgierig naar zijn.
We starten met een eerste jaar en breiden na dit eerste jaar uit naar een vervolg jaar. Met als doel dat
er een meerjarige opleiding gevolgd kan worden. Elke lesdag bestaat uit drie lesblokken van 1,5 uur
met tussendoor een pauze. De lessen van het eerste jaar zijn menskunde door Lot Hooghiemstra &
Eveline Clignett, jaarfeesten door Eveline Clignett en schilderen door Mechel Oortgijs.
Daarnaast zullen er ook 5 openbare lezingen georganiseerd worden, die je kunt zien als een aanvulling
op de lessen. De eerste Lezing wordt gegeven door Jan Alfrink: Kind, wie ben je?
KOSTEN
De 5 lesdagen kosten €250,- inclusief lesmaterialen, koffie, thee, lekkers en soep.
De 5 lezingen kosten €10,- per lezing.
WAAR & WANEER
De locatie van de lesdagen en lezingen is Vrije school de Zonnewende, Valckstraat 30, 7203 GC
Zutphen.
De lesdagen van 09:30 tot 16:15 uur:
26 september ‘20
7 november ‘20
23 januari ‘ 21
27 maart ‘21
5 juni ‘21
De lezingen van 20:00 tot 21:00 uur
30 september ‘20
25 november ‘20
13 januari ‘21
17 maart ‘21
26 mei ‘21
Meld je aan via avozutphen@gmail.com.
We hopen jullie te ontmoeten,
Namens de organisatie: Iris-Aleide Verheye (moeder bij de Berkel), Karin Vermorken-Stas (moeder bij
de Berkel) en Susannah van Asch-Yasuda (moeder bij de Zonnewende).

