Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 19 van 1 februari 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

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

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

15 minuten gesprekken:
Tot uiterlijk 2 februari kunnen de briefjes nog worden ingeleverd. Dit weekend wort het rooster gemaakt. Briefjes die
volgende week nog worden ingeleverd kunnen alleen nog op de “open plekken”.

Nieuws van de tuingroep.
Om de leraren en de school te helpen bij het opruimen, het inrichten en het bijhouden van het schoolplein met al het
groen eromheen is er al een tijdje een tuingroep aan de slag.
Zoals iedereen wel weet is er nog veel te doen om het schoolplein een mooie plek te maken waar onze kinderen de
ruimte hebben om veilig te kunnen spelen. Om dit te kunnen bewerkstellingen willen we als tuingroep graag onder de
aandacht brengen wat we daarvoor in gedachten hebben:

Te eerste hebben we dit schooljaar drie grote tuindagen gepland om een aantal klussen onder handen te nemen
zodat het achterstallige onderhoud aan het schoolplein kan worden weggewerkt. Iedereen wordt hiervoor van harte
uitgenodigd om mee te komen werken want vele handen maken licht werk.
Data zaterdag: 24 maart, 2 juni en 26 augustus van 10 tot 16 uur
Te tweede willen we elke maand gaan werken aan onderhoud van perkjes, snoeiwerk, planten e.d. op en rond het
schoolplein. We willen voor dit onderhoud een groepje vaste tuinders samenstellen. Het idee is daarbij dat mensen in
dit groepje niet elke maand hoeven te komen maar dat we het een beetje kunnen afwisselen.
elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 12 (komende:10 feb. en 10 mrt)
elke tweede maandag van de maand van 9 tot 12 (komende: 12 feb. en 12 mrt.)
Als laatste zijn we opzoek naar uitgebloeide bloembolletjes, inleveren kan vanaf volgende week in een doos onder de
trap bij het keukentje of bij de buitendeur van de kleuters.
Vindt je het leuk mee te doen om het schoolplein er mooi uit te laten zien? Geef je dan op via email:
deberkeltuingroep@gmail.com of spreek een van ons aan op het schoolplein.
Jelle, Krista, Lucia, Mark en Marike
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)
Jeugdtheater Zjuust speelt De Kleine Prins van Antoine Saint-Exupéry.
Julia moet volwassen worden, tenminste, op de manier die haar moeder het beste vindt namelijk door heel veel te
studeren en een academische opleiding te volgen. Dan ontmoet Julia een vliegenier die bezig is zijn vliegtuig te
repareren. Hij vertelt haar zijn avonturen. Over de Sahara woestijn, hoe hij daar belandde en hoe hij daar de Kleine
Prins ontmoette. Julia en de Vliegenier raken bevriend. "Zo is het om een vriend te hebben, goede vrienden zijn als
sterren, je ziet ze niet altijd maar je weet dat ze er altijd zijn”.
Regie Irene Kriek.
3 en 10 februari om 19:00 uur
4 en 11 februari om 15:00 uur
Locatie: Proeflokalen Vispoortplein 16 7201 ET, Zutphen Entree: Kinderen en CJP 7 euro. V.a. 14 jaar 9 euro.
reserveren@zjuust.nl of 06-20262288 Vanaf 6 jaar
Nationale voorleesdagen:
Ter ere van de Nationale voorleesdagen komen Ingrid en Dietrich Schubert op zondagmiddag 4 februari bij ons
voorlezen en tekenen uit hun nieuwste prentenboek: Moemf heeft een vriend. De toegang is gratis, wel ontvangen wij
graag een reservering. Voor kinderen tussen 4 en 6 jaar van 14.30 uur tot 16.00 uur (inloop 14.00 uur) Kerkof16
( zuidzijde Walbugiskerk) organisatie Boekhandel Van Someren & Ten Bosch. info@boekhandelsomerentenbosch.nl

