Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 13 van 30 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.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

4 december
5 december
6 december
9 december
11 december
14 december
18 december
20 december
21 december
21 december

Vrijdag
Maandag

22 december
8 januari 2018

Vrijdag
Vrijdag

12 januari
12 januari

1e Advent
Sint op school
Studiedag
Tuindag 10.00 uur tot 16.00 uur
2e Advent
MR vergadering
3e Advent
Paradijsspel onder schooltijd
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

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

Sint :
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Alle kinderen gaan gewoon naar binnen. We hebben
besloten om Sint in de zaal te ontvangen en niet buiten op het plein omdat we de ruimte buiten te klein vinden.
Ook ouders zijn welkom in de zaal. We hebben ’s middags geen school!
Advent:
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.

Tuindag!
De speeltuin rond school heeft nog veel werk nodig om het voor
de kinderen beter, mooier en veiliger te maken.
Daarom organiseren we op 9 december een tuindag!
Binnenkort wordt er een nieuw hek aan de waterkant geplaatst. Het deel dat langs de fietsenstalling komt, willen we
áchter het huidige hek plaatsen om niet permanent vierkante meters fietsenstalling te verliezen. Om het nieuwe hek
te kunnen plaatsen moet de ondergrond (nu een groenstrook) klaar gemaakt worden. En dit moet snel want over 2
weken komt het nieuwe hek.
We zoeken dus ouders die zich zaterdag voor 2 uurtjes willen inzetten van 10.00 uur tot 12.00 uur of van 12.00 uur
tot 14.00 uur of van 14.00 uur tot 16.00 uur. En je mag natuurlijk ook langer.
Scheppen en snoeischaren graag meenemen. Koffie en thee is op school. Het zou super zijn als we de
voorbereidingen voor het plaatsen van het hek af krijgen!.
Een ander project is het schaaldelenhek tussen de twee ingangen in. Daar willen we een aantal nieuwe steunpalen
ingraven zodat het hek veilig blijft staan.
Mocht je niet aanwezig zijn op de dag zelf, kun je altijd een bijdrage leveren: een soepje, een (hartige) taart, salade,
alles is welkom. Een uur of dagdeel meehelpen is natuurlijk ook heel fijn! We zullen van 10:00 tot 16:00 uur op het
plein aan het werk zijn.
Met groene groet,
de tuingroep
(Jelle, Mark, Krista)
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.

