Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 26 van 29 maart 2018
Gezamenlijk bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrije School de Berkelonderbouw.
Kopij inleveren via de mail voor donderdagmorgen 9.00 uur.
dag

datum

Vrijdag

30 maart

Maandag

2 april

Dinsdag en
woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag

3 april
4 april
10 april
17 april
21 april

Dinsdag

24 april

activiteit
Geen school i.v.m. Goede
Vrijdag
Geen school i.v.m. 2e
Paasdag
Studiedagen
Kinderen vrij
Ouderavond klas 2
Ouderavond kleuters
Lentemarkt op de
Zonnewende
Ouderavond klas 5

Bestemd voor
iedereen
iedereen
Geen school voor de kinderen

10.30 uur tot 14.00 uur

Een geslaagde tuindag
Zaterdag was het en prachtige tuindag. Door........ het samen werken, de geoliede machines die er ontstonden,
kruiwagenwedstrijden die er waren, de gepaste humor, de spelende kinderen, het heerlijke zonnetje, de leuke
(kennismakings-)gesprekken, de vele handen verrichten zwaar werk (of...hoe was ie ook alweer), de spierpijn die
opkwam, de blaren die ontstonden, de lekkere koffie/thee/sapjes/soepjes/hartigs/pannenkoeken die er werden
gegeten, de stokbroodjes die gebakken zijn boven het vuur......is er ongelofelijk veel werk verricht rondom de school.
Dank allemaal voor de hulp en support. De kinderen (en hopelijk ook de ouders) zullen de tuin betreden alsof er
paaseieren verstopt zijn. Noteer gerust de volgende tuindag in de agenda want die staat op zaterdag 2 juni gepland.
Mocht je al eerder de handen uit de mouwen willen steken, op zaterdag 14 april (10-12 u)en maandag 16 april (912u) zijn de eerstvolgende tuinochtenden. Groetjes van de tuingroep deberkeltuingroep@gmail.com
Thermosfles kwijt
De zilverkleurige thermosfles van Jonathan ( klas 2) is kwijt. Heeft iemand deze kleankanteen gezien of gevonden?
Graag dan bellen naar 0575470837

Gezondheidsonderzoek in groep 2
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de scholen, de kinderen en
hun ouders bij een gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort het gezondheidsonderzoek in groep 2 door de
jeugdverpleegkundige bij. De jeugdverpleegkundige bekijkt onder andere of de kinderen goed groeien, horen en zien.
Er is ook ruimte voor vragen.
Uitnodiging
Als uw kind aan de beurt is, krijgt u binnenkort een uitnodiging. In de uitnodiging staat een link naar een digitale
vragenlijst die u kunt invullen.
Vok-lezing:
‘Ik heb mijn kind op de vrijeschool; waar ben ik aan begonnen?’ Door Jan Alfrink
Wanneer: woensdag 11 april 2018 Waar: Vrije school de Zonnewende Toegang: gratis
Leraren en ouders staan in de opvoeding van kinderen voor dezelfde vragen. In het algemeen zouden die vragen
kunnen zijn: Kind, wie ben je? Wat heb je de wereld te brengen? Hoe kan ik je helpen?
Een prachtige opdracht, een uitdaging, een passie.
Natuurlijk gaat het op school anders dan thuis. Het kan zijn dat je er thuis twee hebt en soms zitten er meer dan 30
in een klas…. Maar de kern van het opvoeden wordt gevormd door liefde voor de kinderen en het volgen van hun
ontwikkeling. En daar ligt een visie aan ten grondslag. Antroposofische menskunde biedt zo’n visie.
Op woensdag 11 april 2018 wil ik deze tekst graag toelichten. U bent van harte uitgenodigd, Jan Alfrink.
Ook zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust die op woensdagmiddag 11 april van 13 tot
14.30 uur van start gaat in de Proeflokalen, Vispoortplein 16 in Zutphen. Tien lessen van anderhalf uur vol
dramaspelen, improvisaties en spelplezier met elkaar. Voor kinderen vanaf de derde klas en hoger. Kosten zijn 150 €.
Meer info en opgeven via info@zjuust.nl of 06-12163630
Jeugdtheater Zjuust speelt Alleen op de wereld!
Beleef het verhaal mee over de vondeling Rémi, die samen met de straatmuzikant Vitalis en de dieren van dorp naar
dorp trekt en telkens weer moed vat na elke tegenslag. Geschikt voor het hele gezin 6 jaar. Kinderen + CJP € 7;
entree vanaf 14 jaar € 9
Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen
Theater de Hanzehof:
zaterdag 14 april 19.00 uur
maandag 23 april 13.15 uur
zondag 15 april 15.00 uur
zaterdag 21 april 19.00 uur
Reserveren niet mogelijk, kaartjes verkrijgbaar bij de kassa

Fijne Paasdagen
Volgende week komt er geen bulletin uit.

