Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 30 van 18 april 2019
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

Donderdag
Vrijdag

18 april
19 april

Dinsdag
Maandag

7 mei
13 mei

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag

14 mei
15 mei
16 mei
18 mei

activiteit
Paas viering op school
Goede Vrijdag

Bestemd voor

Geen school

Meivakantie van vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Ouderavond klassen 1
Ouderavond
kleuterklassen
MR vergadering
Sportdag
Klas 4 en 5
Ouderavond klas 6
Bazaar
Van 11.00 uur tot 16.00 uur

Berkelbazaar 2019:
De organisatie van de Berkelbazaar is in volle gang. Vrijwel alle klassen hebben een activiteit bedacht! Zo gaat de
kleuterklas van Marjet werken met speksteen, klas 3 gaat potten bakken en klas 6 houdt een beautysalon. En zoals
ieder jaar is klas 5 verantwoordelijk voor het restaurant. De opbrengt van het restaurant wordt gespaard voor het 6e
klaskamp van de huidige 5e klas. Dus is het voor hen ontzettend belangrijk dat er goed en lekker gegeten en
gedronken wordt 😊😊. Wat is eigenlijk de bedoeling van de activiteiten? Op de Berkelbazaar kan je een strippenkaart
voor de activiteiten kopen. Hoe aantrekkelijker de activiteiten, des te meer strippenkaarten verkocht worden. Deze
opbrengst gaat dus volledig naar de organisatie van de circusweken in februari. Alle reden dus om er weer een mooie
bazaar van te maken. Buiten het feit dat het gewoon een ontzettend leuke en gezellige dag is.
Op woensdag 17 april wordt er een intekenlijst opgehangen op school. Je kunt dan inschrijven voor hulp bij een
activiteit naar keuze. Dat kan al voor 1 of 2 uurtjes, dus geef je alsjeblieft op.
En dan nog een laatste vraag, wie kan ons helpen aan een leuke meid of jongen die muziek wil maken tijdens de
bazaar? We denken dan aan een bandje van leerlingen of iemand die djembé kan spelen. Of blokfluit of gitaar of......
In ieder geval muziek! We horen het heel graag!
Tot zover het Berkelbazaarnieuws van deze week. Hele fijne paasdagen en een zonnige vakantie.
groet, Anno (Isa, klas 1) a.waterlander@zonnet.nl Sandra (Evi, klas 3) mulderbleumink@gmail.com
Kiki (Jildou, klas 3) kschuringa@vszutphen.nl

Samenvatting MR vergadering:
Vervuilde grond:
We spreken over het rapport van de vervuilde grond in sommige delen van het schoolplein. Het rapport roept veel
vragen op bij de oudergeleding, we spreken af dat Joep contact opneemt met het onderzoeksbureau en hen uitnodigt
om het rapport nader toe te lichten.
Joep geeft aan dat als de vervuilde grond juist is afgedekt door een professioneel bedrijf de gemeente een
schoongrondverklaring afgeeft.
Inspectierapport:
In november 2018 is de inspectie van het onderwijs op De Berkel geweest. Het inspectierapport is vrijgegeven en te
lezen op de website van De Berkel. We nemen een aantal opvallende passages door. Er zijn geen pasklare
antwoorden op deze vragen. In het plan van aanpak zijn deze items voor het grootste deel opgenomen.
Nieuw lid oudergeleding:
Na de meivakantie gaat de procedure van start voor de werving van een nieuw lid voor de oudergeleding. Herma
stopt aan het eind van dit schooljaar omdat haar zoon in de zesde klas zit.
Gesprek met de oudervereniging:
Twee leden van de oudervereniging spreken na de MR vergadering met Joep en Aline. Het is een open gesprek
waarin afspraken gemaakt worden over de werking van de oudervereniging.
We spreken eveneens over de positie van de vereniging binnen school. Hoe zichtbaar is de vereniging voor ouders.
De vereniging gaat hieraan werken. Er komt een welkomstbrief voor nieuwe ouders, in de schoolkrant laten ze zich
zien en via het Berkel Bulletin.
De staat van het onderwijs:
De dag na de vergadering is Aline naar dit congres geweest georganiseerd door de inspectie van het onderwijs.
Een inspirerende dag met (toevallige?) ontmoetingen met mensen vanuit vrijescholen.
Een aantal items uit de staat van het Primair Onderwijs.
-

De kwaliteit van het Primair Onderwijs is op de meeste primair onderwijsscholen voldoende.
Het lerarentekort vormt een directe bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.
Schooladviezen van kinderen met een gelijke toet score verschillen structureel voor leerlingen met hoger en lager
opgeleide ouders. Dit leidt tot ongelijke kansen.
Er zijn grote verschillen tussen samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden maken verschillende keuzen
bij het inzetten van hun zorgmiddelen. In mijn workshop over dit onderwerp was het opvallend hoe weinig
samenwerkingsverbanden met elkaar samenwerken.
Er zijn een aantal nieuwe vormen van onderwijs. Het is niet duidelijk wat de resultaten zijn van deze
vernieuwingsvormen.
Er is veel gesproken over kwaliteitszorg, essentieel is dat de school de eigen visie vertaalt in concreet geformuleerde
doelen, deze scherp evalueert en daarna de vervolgstappen hierop afstemt. Innovatie kan niet zonder evaluatie.
Noteer vast in uw agenda:
Donderdag 6 juni vieren we op school het Pinksterfeest. De uitnodiging hiervoor komt na de meivakantie.
Kraam klas 6:
Op woensdag 8 mei zullen de kinderen van klas 6 weer met een kraam met zelfgemaakt lekkers en mooie spulletjes
op het schoolplein staan. Vanaf 12.30 bent u welkom! Graag klein geld meenemen. De opbrengst is voor ons
schoolkamp.
Avondvierdaagse:
Het briefje voor de avondvierdaagse zit in de bijlage. Dit briefje gaat ook nog met de kinderen mee. Klas 2 t/m klas 5
kunnen meedoen aan de avondvierdaagse.

Allemaal fijne Paasdagen en een mooie meivakantie
Maandag 6 mei is er weer school!

