Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 12 van 23 november 2017
Gezamenlijk bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrije School de Berkelonderbouw.
Kopij inleveren via de mail voor donderdagmorgen 9.00 uur.

Agenda
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Donderdag

27 november
4 december
5 december
6 december
11 december
15 december
14 december
18 december
21 december
21 december

Vrijdag
Maandag

22 december
8 januari 2018

Vrijdag
Vrijdag

12 januari
12 januari

Ouderavond klas 6
1e Advent
Sint op school
Studiedag
2e Advent
Paradijsspel onder schooltijd
MR vergadering
3e Advent
Kerstspel onder schooltijd
Kerstspel voor ouders en
belangstellenden
Kerstviering per klas
Eerste schooldag in het nieuwe
jaar
Driekoningenspel onder schooltijd
Driekoningenspel voor ouders en
belangstellenden

20.00 uur
Kinderen ‘s middags vrij
Kinderen vrij
Voor klas 3 t/m 6
18.30 uur
Voor klas 1 t/m 6
20.00 uur
Kinderen ’s middags vrij
Voor klas 4 t/m 6

Verkeer:
Vanmorgen waren er twee agenten op school om met ons mee te kijken naar de verkeerssituatie rondom de school
met brengen en halen van de kinderen. Mensen zijn aangesproken op het fout parkeren en stoppen bij de gele
streep. De gele doorgetrokken streep betekent een verbod om stil te staan. Stoppen is daar dus niet toegestaan.
Volgende week komen ze controleren en zullen dan direct beboeten als er verkeerd geparkeerd of gestopt wordt. Als
u uw auto parkeert op de invalideplekken dan moet de invalidekaart goed zichtbaar zijn.
Sint en Adventtijd:
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Zo rond half 9 zal hij arriveren. De kleuters gaan gewoon
naar de eigen klas. De kinderen van de onderbouw zullen buiten op het schoolplein blijven om Sinterklaas en zijn
Pieten te verwelkomen. Ouders zijn daarbij van harte welkom. Als Sint binnen is gaan we allemaal naar de grote zaal
om voor Sinterklaas te zingen. Ouders zijn daarbij welkom! (kleuters gaan gewoon naar hun eigen klas, die zien Sint
later op de dag). Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas en zal Sint en de Pieten de klassen gaan bezoeken.
’s Middags zijn de kinderen vrij. Donderdag 30 november en vrijdag 1 december gaan we om half 9 Sinterklaasliedje
zingen in de zaal met alle kinderen van klas 1 t/m 6. Ouders welkom.

Advent:
Wij vieren de eerste advent op maandag 4 december. We gaan met de kinderen van klas 1 t/m 6 naar de grote
zaal om daar van meester Roel een mooi verhaal te horen. De tweede advent is 11 december dan zal klas 2 het
Luciafeest aan ons laten zien. Donderdag 14 en vrijdag 15 december gaan we met de klassen 1 t/m 6 kerst zingen in
de zaal. De derde advent is op maandag 18 december.
Donderdag 21 december gaan de kinderen onder schooltijd kijken naar het Kerstspel. Volgende week komt de
uitnodiging mee met de kinderen. Vrijdag 22 december vieren we in de klas kerstfeest. We hebben dan school tot
12.30 uur en de kleuters tot 12.45 uur.
Afscheid juf Neelam:
Op donderdag 30 november neemt Neelam van Houte ( Ib-er) afscheid van de kinderen en de school. Neelam gaat
dan met welverdiend pensioen. In de middag neemt ze afscheid van de kinderen in de klassen. Als er ouders zijn die
Neelam nog de hand willen schudden kan dat vanaf half 3 tot 3 uur. Wij als team nemen daarna afscheid van Neelam
Ouderbijdrageformulier:
Helaas zijn afgelopen week maar 11 ouderbijdrageformulieren ingeleverd van de 125 die ik nog moet ontvangen..
Het formulier zou ik graag van alle ouders ontvangen, ook van ouders die al een storting hebben gedaan. Het
ouderbijdrageformulier en de bijbehorende brieven zijn af te halen bij de administratie
Tuindag op de Berkel:
Zaterdag 9 december van 10.00 uur tot 16.00 uur hebben we veel helpende handen nodig om te werken in de
tuin en aan het plein van onze school. Noteer alvast in uw agenda!. Dit is altijd een hele gezellige dag met warme
vuren, lekker eten, kinderopvang enz. Als u niet de hele dag kan is een deel van de dag ook heel fijn! Volgende
week komt er meer informatie wat de werkzaamheden zoal zijn en waar hulp bij nodig en. Kinderen zijn ook welkom
om te komen helpen!
Tip van de Sint: Leuke boeken tips van de taal coördinator:
Kleuters:
1.
Prentenboek: De notenkraker –
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski Jessica Courtney-Tickle https://www.leesvink.nl/product/de-notenkraker/
2.
Prentenboek: Boer Boris in de sneeuw – Ted van Lieshout
https://www.leesvink.nl/product/boer-boris-in-de-sneeuw/
3.
Voorleesboek: Olga de Polga - Michael Bond
https://www.leesvink.nl/product/olga-de-polga/
Klas 1:
1.
2.
3.

Zelfleesboek: Man op de maan - Arend van Dam
https://www.leesvink.nl/product/man-op-maan/
Voorleesboek: Ik ben Krik, Krik ben ik – Hanna Kraan
https://www.leesvink.nl/product/ik-ben-krik-krik-ben-ik/
Zelfleesboek: Wat een mop - Erik van Os
https://www.leesvink.nl/product/wat-een-mop/

Klas 2:
1.
2.
3.

Voorleesboek: Emiel van de Hazelhoeve – Astrid Lindgren
https://www.leesvink.nl/product/emiel-van-de-hazelhoeve/
Zelfleesboek: De broers Grombek - Jozua Douglas
https://www.leesvink.nl/product/de-broers-grombek/
Zelfleesboek: Tot kijk, Vos en Haas – Sylvia Vanden Heede
https://www.leesvink.nl/product/tot-kijk-vos-en-haas/

Klas 3:
1.
2.
3.

Informatief: Hut, hok, Huis (de meest ongewone huizen ter wereld) – Aleksandra Machowlak
https://www.leesvink.nl/product/hut-hok-huis/
Zelfleesboek: Hett raadsel van de papegaaien – Renate Mamber
https://www.leesvink.nl/product/het-raadsel-van-de-papegaaien/
Voorleesboek/Zelfleesboek: Dummie de Mummie en de gouden Scarabee – Tosca Menten
https://www.leesvink.nl/product/dummie-mummie-en-gouden-scarabee/

Klas 4:
1.
2.
3.

Informatief: De zweetvoetenman (over rechtzaken & regels en een hoop gedoe) – Annet
Huizing https://www.leesvink.nl/product/de-zweetvoetenman/
Informatief: Wij waren hier eerst – Joukje Akveld
https://www.leesvink.nl/product/waren-hier-eerst/
Voorleesboek/Zelfleesboek: Rover gezocht – Udo Weigelt
https://www.leesvink.nl/product/rover-gezocht/

Klas 5:
1.
2.
3.

Lampje – Annet Schaap
https://www.leesvink.nl/product/lampje/
Hotel Bonbien – Enne Koens
https://www.leesvink.nl/product/hotel-bonbien/
Timo en de oppas Ninja – Lisa Boersen
https://www.leesvink.nl/product/timo-en-oppasninja/

Klas 6:
1.
2.
3.

Naar het noorden – Koos Meinderts
https://www.leesvink.nl/product/naar-het-noorden/
Geheimen van het wilde woud - Tonke Dragt
https://www.leesvink.nl/product/geheimen-wilde-woud/
Julius Zebra (rollenbollen met de romeinen) - Gary Northfield
https://www.leesvink.nl/product/julius-zebra-rollebollen-romeinen/

Vrijeschoolliederen:
Het repertoire van de Vrijeschool kent prachtige liederen! De stichting Vrijeschoolliederen.nl en Rozemarijn Zeist
hebben vorig jaar de handen ineen geslagen om een selectie van deze liederen op CD uit te brengen in een vierdelige
cd-serie Liederen van het seizoen. De mooiste Sinterklaas-, advents- en kerstliederen zijn opgenomen en
verschenen op een prachtig vormgegeven dubbel-cd. De liedkeus, kwaliteit van de opnames en professionele aanpak
hebben afgelopen jaar al zeer positieve reacties opgeleverd van (groot)ouders, leerkrachten en kinderen op de
Vrijeschool. Voor meer informatie en om een trailer van de liederen te beluisteren kijk op :
http://www.rozemarijn.nl/shop/liederen-van-het-seizoen/.
Jeugdtheater Zjuust:
Heeft u de “De Kerstroos” door Jeugdtheater Zjuust vorig jaar gemist! Wegens groot succes wordt het
betoverende schimmenspel naar het verhaal van Selma Lagerlöf hernomen! Geniet van de prachtige
kleurstemmingen en de levende muziek gemaakt op onder meer bronzen én kristallen klokken, geblazen door de
vermaarde glaskunstenaar Bernard Heesen.
Tijd: Zaterdag 9 december om 15.00 uur in de aula van de Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen.
Toegang alle leeftijden. Entree 5 €, kinderen t/m 12 jaar 4 € Geen reserveringsmogelijkheid.
Duur 45 minuten.

