Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 29 van 25 april 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

Vrijdag
Maandag

27 april
30 april

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

15 mei
16 mei
18 mei

Maandag
Dinsdag
Woensdag

21 mei
22 mei
23 mei

Vrij i.v.m. Pinksteren
MR vergadering
Ouderavond klas 1
Wordt verplaatst

Donderdag
Donderdag en
vrijdag
Maandag
Maandag

24 mei
24 mei en
25 mei
28 mei
28 mei

Algemene Ouderavond
Klas 5 gaat naar camping
in Drempt
Begin Avondvierdaagse
Klas 6 naar Ameland

Vrij i.v.m. Koningsdag
Begin meivakantie
t/m 13 mei
Ouderavond klas 3
Sportdag
Pinksterfeest

Bestemd voor

ouders
Voor klas 4 en 5
Uitnodiging is vandaag meegegaan en
ook digitaal bijgesloten
19.00 uur lerarenkamer
I.v.m. de algemene ouderavond wordt
onze ouderavond verplaatst naar
woensdag 13 juni
Programma en tijd volgt

t/m vrijdag 1 juni

Klas 4:
Leerlingen van klas 4 laten vanavond aan hun ouders zien wat ze zoal doen, 18.30 tot 19.15 iedereen welkom.
Avondvierdaagse:
Morgen donderdag 26 april laatste dag om de briefjes van de avondvierdaagse in te leveren. In de meivakantie
moeten we inschrijven.
Verbouwen en formatie:
Terwijl de kinderen, jullie en wij genieten van twee weken vakantie, wordt er in ons schoolgebouw hard gewerkt aan
het herstellen van de verlichting in alle lokalen (behalve de kleuterlokalen) en wordt de patio omgebouwd tot klein
leslokaal. We kunnen dit lokaal goed gebruiken om in kleine groepen les te geven. Denk hierbij aan 12-16 kinderen.
Na de vakantie is het werk nog niet af .... het duurt dan nog ongeveer 2 weken alvorens de tafels en stoelen in het
lokaaltje gedragen kunnen worden. Daarna is De Berkel een lokaal(tje) rijker!
Aan het eind van de maand mei wil ik jullie de klassenverdeling en formatie doen toekomen. Dit geeft ons allen de
mogelijkheid om vast goed vooruit te kunnen kijken. De kinderen weten dan wie hun juf of meester zal zijn in het

volgende schooljaar. Voordat het zover zal zijn, gaan wij eerst binnen het college in gesprek over wie, wat, waar en
waarom. Een mooi proces!
Extra bijlage:
In de bijlage een extra mededeling vanuit de Stichting NON i.v.m. vacaturestelling directeur.
Grondsteenspreuk:
De nieuwe grondsteenspreuk is klaar. Zie achterkant van de Pinksteruitnodiging. We hebben u uitgenodigd om op
vrijdag 18 mei erbij aanwezig te zijn als we de grondsteenspreuk voor het eerst laten klinken in de
schoolgemeenschap met ouders en leerkrachten.
Klassenouderoverleg:
Vanmorgen een fijn klassenouderoverleg gehad. Een klas was niet vertegenwoordigd (was meegedeeld) .
De agenda is doorgelopen en iets later dan gepland hebben we afgesloten. Na de meivakantie zullen de notulen
rondgestuurd worden.
Aankondiging Zutphense schoolsportdag 2018
De schoolsportdag voor de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs wordt dit jaar gehouden op woensdag 16 mei.
Dit zal weer zijn op de velden van Be Quick Zutphen (Laan naar Eme 97).
De schoolsportcommissie is dankbaar dat zij ook dit jaar - mede door de hulp van leerlingen van het Isendoorn
College - deze sportdag kan organiseren. Daarnaast helpen veel ouders, leerkrachten en familieleden met het
toernooi. De volgende basisscholen doen mee: Berkel, Bongerd, Fontein, Kennedy, Arcade, Parel, Prins Claus, Theo
Thijssen, Waaier, Walter Gillijns en Zonnewende. Zo ontmoeten opnieuw vele leerlingen van de verschillende scholen
elkaar, tijdens dit inmiddels meerdere decennia oude toernooi. Het toernooi heet het Fair Play toernooi omdat sportief
gedrag het hoogst in het vaandel staat. De sportiefste school krijgt de mooiste beker. Van harte welkom om te komen
kijken op deze sportieve en gezellige dag.
Nieuw op de Berkel Bazaar van 9 juni
“Grijp je kans en laat BOOT! jouw bijzondere lied spelen op de Bazaar!
•
•
•
•

Altijd al ‘sorry’ willen zeggen, maar je wist niet hoe?
Eindelijk de moed verzameld haar/hem verkering of al meteen ten huwelijk te vragen?
Is de juf jarig op 9 juni?
Of is er een andere bijzondere gelegenheid voor een mooi, geinig of steengoed nummer?

Voor €10,- zal BOOT! op 9 juni jouw unieke lied vertolken om zo een onvergetelijke herinnering te maken!
Wie durft?
Aanmelden of overleg kan via Eva: e.mintjes@gmail.com
Opbrengst gaat volledig naar de bazaar.

Kinderhout:
Met veel enthousiasme kan ik (Rianda Ros, moeder uit klas 5)meedelen dat ik ga starten met kinderhout als
onderdeel van vershout, op de Midgaard in Almen, met kinderen vanaf 10 jaar. We gaan op de schaafbok en maken
bv bogen, krukjes en vuur. We starten op woensdag 16 mei om 13.30u-16.00u, 2 wekelijks t/m 11 juli 2018. Verdere
info 06-44054432,rianda@rosvast.nl en vers-hout.nl

