Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 28 van 19 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

Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag

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
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
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

Ontruimingsoefening:
Vandaag hebben we de ontruimingsoefening gehouden. Het alarm klonk luid en duidelijk door de school. De
ontruiming verliep rustig. We deden er ruim 2 minuten over om allemaal op de verzamelplek te staan. Bij de kleuters
was aangegeven dat het alarm af zou gaan. De kinderen van de onderbouw zijn niet geïnformeerd.
Avondvierdaagse:
Denken jullie nog aan het inleveren van de formulieren voor de avondvierdaagse?
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.

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

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.
Aankondiging Zutphense schoolsportdag 2018
De schoolsportdag voor de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs wordt dit jaar gehouden op woensdag 16 mei.
Dit zal weer zijn op de velden van Be Quick Zutphen (Laan naar Eme 97).
De schoolsportcommissie is dankbaar dat zij ook dit jaar - mede door de hulp van leerlingen van het Isendoorn
College - deze sportdag kan organiseren. Daarnaast helpen veel ouders, leerkrachten en familieleden met het
toernooi. De volgende basisscholen doen mee: Berkel, Bongerd, Fontein, Kennedy, Arcade, Parel, Prins Claus, Theo
Thijssen, Waaier, Walter Gillijns en Zonnewende. Zo ontmoeten opnieuw vele leerlingen van de verschillende scholen
elkaar, tijdens dit inmiddels meerdere decennia oude toernooi. Het toernooi heet het Fair Play toernooi omdat sportief
gedrag het hoogst in het vaandel staat. De sportiefste school krijgt de mooiste beker. Van harte welkom om te komen
kijken op deze sportieve en gezellige dag.
Nieuw op de Berkel Bazaar van 9 juni
“Grijp je kans en laat BOOT! jouw bijzondere lied spelen op de Bazaar!
•
•
•
•

Altijd al ‘sorry’ willen zeggen, maar je wist niet hoe?
Eindelijk de moed verzameld haar/hem verkering of al meteen ten huwelijk te vragen?
Is de juf jarig op 9 juni?
Of is er een andere bijzondere gelegenheid voor een mooi, geinig of steengoed nummer?

Voor €10,- zal BOOT! op 9 juni jouw unieke lied vertolken om zo een onvergetelijke herinnering te maken!
Wie durft?
Aanmelden of overleg kan via Eva: e.mintjes@gmail.com
Opbrengst gaat volledig naar de bazaar.

Lentemarkt
Het is bijna zover: de Lentemarkt. Naast vele kraampjes zijn er leuke activiteiten te doen voor de kinderen zoals
macrameeën, maken van lentepotjes, zelf pannenkoeken bakken en buitenactiviteiten zoals een ritje in de
bolderburenwagen, fietsen op speciale fietsen en popcorn maken. Er is een Rad van Fortuin en een Lentecafé. In de
kleuterklas is o.a. een poppendokter en mogen er vlinders gemaakt worden. En natuurlijk is het grabbelvrouwtje er
weer. De opbrengst is voor het plein en de zaal.
Kinderen kunnen voor €3.50 een knipkaart kopen waarmee ze de activiteiten kunnen doen; consumptiebonnen kosten
€0,75. Tot zaterdag!
Ook zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust op woensdag van 13.00 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 0612163630.
Alleen op de wereld! van Zjuust
“We vonden de voorstelling prachtig en ontroerend, wat een passie, wat mooi! Complimenten voor de spelers!
(reacties van het publiek)
Geschikt voor het hele gezin, vanaf 6 jaar. Kinderen + CJP € 7; entree vanaf 14 jaar € 9.
Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen:
zaterdag 21 april 19.00 uur.
Theater de Hanzehof: maandag 23 april 13.15 uur.
Reserveren niet mogelijk, kaartjes verkrijgbaar bij de kassa

