Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 15 van 14 december 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
Woensdag
Donderdag
Donderdag

18 december
20 december
21 december
21 december

Vrijdag
Maandag

22 december
8 januari 2018

Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

9 januari
12 januari
12 januari

3e Advent
Paradijsspel onder schooltijd
Kerstspel onder schooltijd
Kerstspel voor ouders en
belangstellenden
Kerstviering per klas
Eerste schooldag in het nieuwe
jaar
Kleine 3 Koningenspel onder
schooltijd
Driekoningenspel onder schooltijd
Driekoningenspel voor ouders en
belangstellenden

Voor klas 3 t/m 6
Voor klas 1 t/m 6
20.00 uur
Kinderen ’s middags vrij
Voor kleuters en klas 1,2 en 3
Voor klas 4 t/m 6

Advent:
.
De derde advent is op maandag 18 december. Donderdag 21 december gaan de kinderen onder schooltijd kijken
naar het Kerstspel. Vrijdag 22 december vieren we in de klas kerstfeest. We hebben dan school tot 12.30 uur en de
kleuters tot 12.45 uur.
Paradijsspel:
De kinderen van klas 3 t/m 6 gaan woensdag 20 december onder schooltijd naar de Zonnewende om daar te kijken
en te luisteren naar het Paradijsspel.
Kerstspel:
Op donderdagavond 21 december voeren de leerkrachten en enkele ouders het Oberufer Kerstspel op voor ouders en
belangstellenden. We beginnen om 20.00 uur. Het spel zal ongeveer 5 kwartier duren. Daarna kunt u nog wat warms
drinken en elkaar een goede kersttijd toewensen. De kinderen zien het onder schooltijd maar wij willen het ook graag
voor jullie opvoeren! Dus kom kijken!

Tuin en plein:
Langs deze weg bedank ik alle harde werkers die onze ‘tuin’ hebben onderhouden op 9 december jl.
Door jullie inzet kan het hekwerk op 8 januari 2018 worden geplaatst. Tot die tijd is het wat het is; een beperkte
afscheiding tussen aarde en water die ons aller alertheid verdient. Bart
Schoolkrant:
Begin volgende week gaat de nieuwe schoolkrant met de kinderen mee.

Volgende week is er geen Bulletin
Allemaal een hele mooie Kersttijd en een gezond en gelukkig 2018

Kerstvakantie van zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2018
Kerstspel voor ouders en belangstellenden op donderdag 21 december om 20.00 uur
Drie Koningenspel op vrijdag 12 januari om 20.00 uur

