Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 27 van 12 april 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
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag

13 april
14 april
16 april
17 april
20 april
21 april

Dinsdag
Woensdag

24 april
25 april

Vrijdag
Maandag

27 april
30 april

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

15 mei
16 mei
18 mei

activiteit
Toneelstuk klas 3
Tuinochtend
Tuinochtend
Ouderavond kleuters
Toneelstuk klas 5
Lentemarkt op de
Zonnewende
Ouderavond klas 5
Klassenouderoverleg
Vrij i.v.m. Koningsdag
Begin meivakantie
t/m 13 mei
Ouderavond klas 3
Sportdag
Pinksterfeest

Bestemd voor
Kinderen van de school onder schooltijd
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Van 9.00 uur tot 12.00 uur
ouders
Ouders en kinderen van de school
10.30 uur tot 14.00 uur
ouders
8.45 uur tot 10.00 uur voor
klassenouders

ouders
Voor klas 4 en 5
Uitnodiging volgt

Telefoonnummer:
Regelmatig komt het voor dat wij naar huis moeten bellen i.v.m. een ziek kind. Lastig is het als we dan niet over de
juiste telefoonnummers beschikken. Mocht u van telefoonnummer veranderen of bent u niet zeker of wij over de
juiste telefoonnummers beschikken geef het dan even door bij de administratie. Kan ook via de mail
berkel@vrijeschoolzutphen.nl graag naam en klas van het kind erbij vermelden.
Ontruimingsoefening:
Volgende week houden we een ontruimingsoefening met de kinderen. Bij de kleuters komen we van te voren
vertellen dat het alarm afgaat.

Avondvierdaagse:
De kinderen van klas 2 t/m 5 krijgen vandaag het formulier mee om zich op te geven voor de avondvierdaagse.
Het formulier kan uiterlijk tot en met 26 april in een gesloten enveloppe met het inschrijfgeld bij de leerkracht
worden ingeleverd.
Schoolkrant:
Vandaag krijgen de jongste kinderen de nieuwe schoolkrant mee naar huis.
Klas 5:
Op vrijdag 20 april speelt klas 5 voor jullie het HOORSPEL van THESEUS EN DE MINOTAURUS
Van 8.45- 9.30 voor ouders. Van 9.45- 10.30 voor klas 2 t/m 6.
Fietsje met zijwielen:
Al geruime tijd ligt er onder de trap een kinderfietsje met zijwielen, blauw met oranje merk cycle kids.
Volgende week ophalen s.v.p. anders zoeken wij er een andere bestemming voor.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019:
Hier vast het vakantierooster voor volgend schooljaar. De studiedagen zijn nog niet gepland, die komen later.
Herfstvakantie

20/10/2018

t/m 28/10/2018

Kerstvakantie

22/12/2018

t/m

6/1/2019

Krokusvakantie

23/2/2019

t/m

3/3/2019

Goede vrijdag/Pasen

19/4/2019

t/m

22/4/2019

Meivakantie incl. Koningsdag

23/4/2019

t/m

5/5/2019

Hemelvaart

30/5/2019

en

31/5/2019

Pinksteren

10/6/2019

Zomervakantie

22/7/2019

Studiedagen

Nog niet bekend

t/m

1/9/2019

Schoolvoetbal:
Gisterenmiddag een prima en zonnige 2e middag beleefd van het Schoolvoetbal. Nadat alle poule wedstrijden
groepen 7 en aansluitend de finales groepen 8 waren gespeeld, heeft wethouder René Sueters de bekers uitgereikt.
De eindstanden zijn terug te lezen op de website van zvv Be Quick (www.bequickzutphen.nl) bij het onderdeel
'schoolvoetbal'. Voor Achtsprong (meisjes) en Lea Dasberg (jongens) groepen 8 komt er nog een vervolg, ze komen
namens Zutphen uit in de KNVB regiofinales, op woensdag 9 mei in Deventer. Volgende week 18 april, de laatste
middag, ruim 300 kinderen van de groepen 5 en 6. De leerlingen van onze school hebben sportief gespeeld en goed
hun best gedaan, gisterenmiddag en ook al op woensdag 4 april.
Steiger:
Is er een ouder die tijdelijk een steiger ( liefst met wielen) voor ons te leen heeft met een hoogte van ongeveer 4
meter i.v.m. de lampen in de zaal.
Ook zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust op woensdagmiddag van 13 tot 14.30 uur in
de Proeflokalen, Vispoortplein 16 in Zutphen. 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

