Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
21 feb
24 feb-1 mrt
3 mrt
5 mrt
11 mrt
14 mrt
18 mrt
23 mrt
24 mrt
25 mrt
26 mrt
1 april
8 april
15 april
18 april

Toneel klas 3/4, 17.00 uur
Voorjaarsvakantie
Ouderavond kleuterklas 2
Ouderavond kleuterklas 5/6
Ouderavond klas 3
Pleindag (NL Doet), 9.00 – 12.30 uur
Ouderavond klas 1
Toneel klas 3, 17.00 uur
Ouderavond klas 3/4
Ouderavond klas 5 (i.p.v. 4 maart)
Studiedag, kinderen vrij
Schoolvoetbaltoernooi klas 6
Schoolvoetbaltoernooi klas 5
Schoolvoetbaltoernooi klas 4
Lentemarkt, 10.30 – 14.00 uur

Fietssleutels
In de keuken staat een bakje vol met gevonden fietssleutels. De sleutels liggen er al weken, zelfs
maanden in. Mocht u een sleutel missen, graag een dezer dagen even kijken.
Eind van de week worden alle sleutels weg gedaan.
Ceciel Wolfkamp, directeur

TUINWERKDAG
Beste ouders,
We hebben goud in handen.
Ons schoolplein is een van de meest groene avontuurlijke schoolpleinen van Nederland.
Hierin kunnen onze kinderen verdwalen, spelen, bouwen pompen en dijken verleggen.
Alles wat groeit moet je voeden.
Op 14 maart gaan we met elkaar de tuin onderhouden en klaar maken voor het voorjaar.
Er zijn veel klussen te doen zoals; herstellen van de touwen tussen de paaltjes, herstellen van het groene hek,
snippers aanvullen, balken aanvullen en herstellen, tuinonderhoud enz. enz.
Onder professionele begeleiding en met veel handen gaan we er gezamenlijk een mooie en gezellige klusdag van
maken.
Meld je aan via de lijsten in de hal bij de kleuters of in de grote hal boven.
Zaterdag 14 maart van 9.00 tot 13.00, graag zonder kinderen zo dat we (veilig) bergen werk kunnen verzetten.
Groet, Maaike, Susan, Barbara en Nicolaas

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

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi is verspreid over drie woensdagen.
Iedere woensdag moeten wij een scheidsrechter leveren (mag ook een ervaren voetballende oudere
broer of zus zijn).
Klas 6 speelt op 1 april
Klas 5 speelt op 8 april
Klas 4 speelt op 15 april.
De klassenleraren inventariseren de deelnemers. Gaarne bekijken met uw kind of het ook kan op de
speeldag. Denk er over na of u begeleider wilt en kunt zijn.
Ed Vervloet
Lentemarkt-nieuws 2
De voorbereidingen voor de lentemarkt op zaterdag 18 april komen op gang!
Drie klassen hebben een leuke activiteit bedacht.
We hopen zo snel mogelijk op nog meer input vanuit u als ouders zodat we al snel duidelijk hebben
welke klas wat gaat doen. We kregen een enthousiaste mail van een ouder uit de 4e klas met allemaal
ideetjes:
• Knuffelen met diertjes te organiseren via de kinderboerderij
• Polaroid camera foto’s met verkleedkleren
• Skippybalparcours
• Zintuigenlokaal.
En weet er iemand nog een paardje waar we rondjes op (of op een karretje achter mee) kunnen
maken?
We hebben ook nog extra ouders nodig voor in onze commissie. Komt u ons helpen na de
voorjaarsvakantie? We komen meestal op woensdagmiddag om half 2 drie kwartier bij elkaar.
Hartelijke groeten,
Lentemarktcommissie:
………..(ouder vacant)
………..(ouder vacant)
Liesbeth Haytink (klassenouder klas 6)
Petra van de Velde (kleuterjuf)
Barbara de Goede (kleuterjuf)
Jeugdtheater ZJUUST speelt MOMO en de Tijdspaarders
Michael Ende schreef in 1973 (!) met vooruitziende blik nog vóór internet en mobiel het boek Momo en
de Tijdspaarders. Wij sparen tijd, de apparaten "helpen" ons, de 5G staat al klaar. Maar met elke
minuut die wij uitsparen, krijgen we het alleen maar drukker, zo lijkt het. Hoe kan dat? Wie kan het tij
keren?
Momo is een natuurkind en woont in een oude ruïne. Zij kan goed luisteren, daardoor heeft ze veel
echte vrienden. Maar de stad om haar heen komt in de greep van de Tijdspaarders en het leven
verkilt, voor vriendschap is geen tijd meer. De Grijze heren krijgen iedereen in hun macht. Ook Momo?
Kom naar dit sprookje van deze tijd, voor jong en oud, gespeeld door 33 jonge spelers!
Proeflokalen, Vispoortplein 16
zaterdag 21 maart 19.00 uur, zondag 22 maart en zaterdag 28 maart, 15.00 uur.
Toegang: 9€. Tot 14 jaar: 7€.
reserveren@zjuust.nl
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