
 
 
Schoolbericht nr. 17 - Jaargang 44, 8 juli 2022  

 AGENDA  

• Vrijdag 08 juli 2022  – alle kinderen 11.00 uur vrij 
                                           Afscheid kleuterjuffen van oudste kleuters 

• Maandag 11 juli – Vrijdag 19 augustus 2022  – Zomervakantie 

• Maandag 22 augustus 2022 – Eerste schooldag om 8.30 uur.  
                                                      De kleuters beginnen een uur later om 9.30 uur.  

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Dit is alweer het laatste schoolbericht van dit schooljaar. Ik blik met een tevreden gevoel 
terug op afgelopen jaar, ook al zijn er altijd dingen die beter en anders zouden kunnen. Zo 
blijven we met elkaar in ontwikkeling. In een kort filmpje neem ik jullie mee door het 
schooljaar en laat ik jullie zien wat we met elkaar hebben ontwikkeld. Het is lang niet alles, 
maar het geeft een mooi overzicht van dat wat we met ouders, leerlingen en medewerkers 
van de Vijfster aan het ontwikkelen zijn en op de grond hebben gezet. Tot slot wil ik graag 
melden dat gisteren het bericht is binnengekomen dat de gemeente Apeldoorn de subsidie 
voor ons groene speelplein heeft toegekend. Na de vakantie kan er gestart worden met de 
werkzaamheden. 
Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie!                 
Met vriendelijke groet, 
Esther Kasbergen 
 
 
Kort filmpje: 
https://youtu.be/B0OfrmGzTf0 
 
Jaarboekje en Jaarkalender 
Het digitale jaarboekje waarin alle praktische informatie te vinden is voor komend schooljaar 
staat op de website. Na de zomervakantie is de schoolgids ook te vinden op de website. 
De oudste uit het elk gezin krijgt vandaag een jaarkalender met het getuigschrift mee naar 
huis. De kleuters die er vanochtend niet bij zijn ontvangen deze op de eerste schooldag. 
De Jaarkalender staat wel al op de website. 

https://youtu.be/B0OfrmGzTf0


Gratis vakantieactiviteit voor kinderen (6-12) voor wie een bioscoopkaartje te duur is 
 
 
 

 



Open dag 2022 - zondag 10 juli  

Biologische dynamische tuinderij de Hooge Kamp  
  

Met de langste dag die gepasseerd is, groeien de gewassen voluit. 

 

De staakbonen reiken naar de hemel en groeien de stokken uit, 
de bieten dikken, de tomaten vormen zich, 

de komkommerplanten geven al volop, 
het aardappelgewas laat zijn bloemen zien 

en nog even en het pompoenenveld 
laat alleen nog maar een groene bladerzee zien... 

 
…de bloembedden geven kleur tussen het kleuren- en vormenpallet 

van al het groene groentegewas. 
  

Deze beschrijving spreekt wellicht al tot de verbeelding, er tussen 

wandelen en je mee laten nemen door het verhaal van  de 

tuinder/ondernemer wellicht nog meer ;-)  

 

            Kom het beleven! 

 



 

Het programma, doorlopend:  

• Rondleidingen, tijdens een wandeling over de tuin krijg je het verhaal achter de 

teelten en je vragen hun antwoord  

• Tuincafé waar het goed toeven is met koffie, thee & sap; ook in het café te 

vinden:  

o  Soeperman, Geert maakt elk seizoen verrassende soepen met de insteek dat 

iedereen kan eten - én dat iedereen er blij van wordt: mens & dier. Zijn verkoop 

caravan staat uitgestald!  

 o 

 Zwamboon, Bert en Arja hebben Yoi ontwikkelt - biologische, vegan 

vleesopvolgers en maaltijdbasis; allergeen vrij en gefermenteerd product. Super 

veelzijdig en makkelijk in het gebruik. Zij experimenteren graag en nemen via 

workshops die ze aanbieden de deelnemers enthousiast mee in de wereld van 

fermentatie en daarmee een andere kijk op voeding.  

    

Nieuwsgierig naar hun verhaal en naar Yoi!? o  Saladebar de tuin staat vol 

met een kleurenpallet aan sla, bekend van onze kraam zijn onze slamixen - voor 

ieders wat wils: mild, wild, pittig en woest - de salade bar neemt jullie mee op 

smaakreis, immers salade kan op velerlei wijze verrijkt worden; laat je verrassen.  

 o    

• Verzamel groente en fruit op de marktkraam.  

• Kinderactiviteiten – zitten om een vuurtje én bouwen met stokken  

 



Parkeren  

• Ons verzoek is uw auto te parkeren op het terrein van V&L de Vecht. Dit is het 
sportterrein bij het dorp de Vecht (Kerkstraat 42, De Vecht). Vanaf daar is het een mooie 
wandeling langs het Averoorderpad (wat bij het parkeerterrein het startpunt heeft). Na het 
verlaten van de sportvelden loop je bij ons de tuin op. Daar hebben we de route aangegeven 
die je bij onze schuren brengt.  
• Bezoekers die slecht ter been zijn en met de auto komen kunnen op het erf 
uitstappen. Om daarna indien mogelijk de auto naar het parkeerterrein te brengen.  

•   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Lesdagen Academie voor Ouders Zutphen ’22-‘23  
 
Wat hebben wij genoten het afgelopen jaar! In 2022/2023 zal de Academie voor Ouders 
(AvO) naast een eerste lesjaar ook een tweede lesjaar aanbieden.  
 
Tijdens de vijf lesdagen van het eerste leerjaar komen de vakken Menskunde, Jaarfeesten 
(beiden door Eveline Clignett) en Nat-in-nat schilderen (Mechel Oortgijs) aan bod. Het 
tweede lesjaar zal die dag de vakken Temperamenten (Lot Hooghiemstra), Zintuigen (Gita 
van Duinen) en Vormtekenen (Mechel Oortgijs) volgen.  
 
De dag zal muzikaal geopend en afgesloten worden door samen te zingen onder leiding van 
Bernie Meems. Tijdens de pauzes zal er een aantal stands zijn met een passend aanbod. 
Denk bijvoorbeeld aan de mooiste dingen voor op de seizoenstafel, 
creatieve/handwerkbenodigdheden en prachtige kaarten.  
 
Data lesdagen (zaterdag van 9.30 tot 16.15 uur): 
 - 24 sep '22  
- 26 nov '22  
- 28 jan '23  
- 25 mrt '23  
- 13 mei '23  
(- 17 jun ’23 – inhaaldatum voor wanneer een lesdag komt te vervallen)  
De lesdagen vinden plaats op Vrijeschool De Berkel, Henri Dunantweg 4 te Zutphen.  
De kosten voor de vijf lesdagen bedragen €250,-. Het cursusgeld is inclusief de benodigde 
lesmaterialen, soep tijdens de lunch en koffie/thee met taart. Je dient zelf brood of iets 
dergelijks mee te nemen om je lunch aan te vullen.  
 
Om je aan te melden voor de vijf lesdagen dien je een email te sturen naar 
avozutphen@gmail.com met daarin de volgende gegevens: volledige naam, woonadres, 
telefoonnummer en e-mailadres. Inschrijven voor de lesdagen kan zolang er plaats is.  
 
Ook zullen er verdiepingsavonden georganiseerd worden. Deze staan los van de lesdagen 
en zullen ook toegankelijk zijn voor geïnteresseerden buiten de academiedagen om. De 
data, sprekers, onderwerpen en kosten worden ter zijner tijd bekend gemaakt.  
 
We hopen je te zien!  
Iris-Aleide Verheye & Karin Vermorken-Stas 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
Hartelijke groeten, 
Team de Vijfster.  

 


