De wind zingt zijn hoogste lied op volle kracht gelukkig is de stilte na de storm weer zacht

Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 17 van 18 januari 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

activiteit

Bestemd voor

29 januari

ouderavond

Kleuters

30 januari
1 februari
Gaat niet door

ouderavond
Ouderavond klas 6

Klas 4
Wordt verschoven naar
donderdag 15 maart

Maandag
Maandag

12 februari
12 februari

Eerste week Circus
15 minuten gesprekken

Woensdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

14 februari
19 februari
20 februari
22 februari
23 februari
24 februari

15 minuten gesprekken
Tweede week Circus
15 minuten gesprekken
1e middagvoorstelling circus
2e ochtendvoorstelling circus
Begin krokusvakantie

Alle kinderen
*Briefjes gaan volgende week
mee
*Zie boven
Alle kinderen
*Zie boven
Uitnodiging volgt
Uitnodiging volgt
Weer naar school op 5 maart

Maandag
Dinsdag
Dinsdag

Mededelingen vanuit school:
In december is Nienke Heikoop bij ons gestart als onderwijsassistent en tevens leerkracht in klas 4 naast meester
Roel in de uren dat juf Hiltje afwezig is.
Juf Ine komt op de woensdagen weer op school en helpt bij de handwerklessen van juf Irene. Haar taken zullen tot
aan de krokusvakantie uitbreiden en ze stapt na de krokusvakantie weer helemaal in.
Juf Annie die nu juf Ine vervangt trekt zich dan langzaam terug uit de school maar blijft wel op de donderdagmiddag
in klas 1 bij de handwerklessen van juf Saskia.
Verder zijn er in de onderbouw een aantal roosterwijzigingen op komst.
Zo gaat klas 4 in februari naar het zwembad voor watergymlessen. Klas 3 gaat op 26 maart beginnen met de
boerderijschool. Na de krokusvakantie gaan de tuinbouwlessen weer starten in klas 5 en 6. Klas 5 krijgt
Bij de kleuters komt juf Marjet weer in zicht, niet in de klas, daarover hebben de ouders van de klas een brief
ontvangen maar ze gaat wel werkzaamheden verrichten voor de kleuterafdeling.

15 minuten gesprekken:
Morgen gaan de briefjes voor de 15 minuten gesprekken mee met de kinderen. Vandaag al digitaal.
Masterclass Circus:
Extra circusles van Nathalie en/ of Jeroen in Diabolo, Eenwielfietsen én ballonvouwen!
Dit jaar geven Nathalie en Jeroen extra circuslessen voor iedereen die mee wil doen. Let op er is wel een instap
niveau. We geven al veel jaar circusles bij de Berkel en we merken dat er voor een aantal onderdelen zijn waar meer
te halen valt. Diabolo is zo’n onderdeel, maar ook Eenwieleren.
Dus ben jij goed in deze onderdelen schrijf je dan in voor de extra les op dinsdag 13 februari en/of donderdag 15
februari avond. Voor deze extra les vragen we een bijdrage van 10 euro per persoon.
Ballonnen vouwen
Voor wie wil leren ballonnen vouwen is er ook een mogelijkheid. Op dinsdag 13 februari leren we je de beginselen en
samen maken we mooie figuren. Deze workshop is bedoelt voor kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen. Na de
workshop ontvang je van ons een zak ballonnen en een pomp om thuis verder te oefenen. Deze workshop kost 25
euro per persoon. Extra zak ballonnen is bij te kopen.
Inschrijven (of meer info) kan door je naam op de lijst te zetten die in de gang ophangt. Betaling doen we op de dag
zelf. (lijsten worden maandag opgehangen)

