Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 20 van 8 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

Maandag
Maandag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

Bestemd voor
Alle kinderen
Schema in bijlage
Schema in bijlage
Alle kinderen
Schema in bijlage
Uitnodiging in bijlage
Uitnodiging in bijlage
Weer naar school op 5 maart

Tuinochtend!
Aanstaande zaterdagochtend zijn we op school in de tuin aan het werk. Een paar klussen, en dan weer lekker met de
lunch naar huis: zo houden we er toch beweging in. Kom je helpen? Graag!
Aanstaande zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.
Neem je werkhandschoenen, schop en snoeischaren mee! En vele handen maken licht werk, dus kom ons gezellig
versterken.
Komende tuinochtenden zijn:
maandagochtend 12 februari, van 09:00 tot 12:00 uur.
Zaterdagochtend 10 maart van 10:00 tot 12:00 uur.
(elke tweede zaterdagochtend en maandagochtend van de maand.)
24 maart: grote tuindag van 10:00 tot 16:00
Bolletjes uitgebloeid?
Inmiddels staat er onder de trap een prachtige kist voor al je uitgebloeide bolletjes. De bolletjes zetten we in de herfst
weer in de perkjes rond de school. Het is een grote kist dus daar kan heel wat in!
Tot zaterdagochtend! Mark, Lucia, Krista, Jelle en Marike

Lege blikken:
Voor een spel met het circus willen we nog graag lege blikken hebben. Wie heeft er nog een paar voor ons? Graag
inleveren bij Clarie
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)

