Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 33 van 23 mei 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

activiteit

Maandag
Woensdag

27 mei
29 mei

Ouderavond klas 2
Toneelstuk klas 5

Donderdag
Maandag
Maandag

30 mei
3 juni
3 juni

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag

6 juni
7 juni
10 juni
12 juni

Hemelvaart
Begin Avondvierdaagse
Klas 6 op Kamp naar
Terschelling
Pinksterfeest
Studiedag
Vrij i.v.m. Pinksteren
Klas 5 en 6 naar het
Rijksmuseum

Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag

14 juni
15 juni
18 juni
21 juni

Toneelstuk klas 1 Soscha
Tuindag
MR vergadering
Sint Jan

Aanvang: 20:00 uur
Aanvang: 20:00 uur. Bij mooi weer in
het bos (zie bericht hieronder)
Kinderen vrij t/m zondag 2 juni
8:30 uur uitzwaaien met de hele school
Kinderen vrij
Vertrek 10:15 uur vanaf school
Om 16:45 worden de kinderen weer
terug verwacht op school
Aanvang: 17:00 uur
Van 10:00 tot 16:00 uur
Kinderen ’s middags vrij

Afscheid juf Clarie:
Gisteren hebben wij met zijn allen afscheid genomen van juf Clarie, het was een mooie dag met een lach en een
traan. Wij wensen Clarie al het goeds en hopen dat zij, tussen alle mooie reizen die zij gaat maken door, ons nog af
en toe zal komen opzoek. Bedankt juf Clarie voor de vele jaren die jij je vol overgave hebt ingezet voor de school, het
ga je goed.
Toneelstuk klas 5:
Woensdag 29 mei zal klas 5 hun toneelstuk opvoeren. Bij mooi weer zal de avondopvoering die om 20:00 uur begint
niet op school zijn, maar in het bos op het scoutingterrein “IJsselgroep”, Kwekerijweg 5, 7231 AX Gorssel. Wij gaan er
nu vanuit dat het die dag mooi weer wordt, dus zonder tegenbericht zien wij jullie allen graag de 29ste om 20:00 uur
op het scoutingterrein “IJsselgroep” in Gorssel.

De BerkelBazaar is weer voorbij:
Het team van de BerkelBazaar wil hierbij alle ouders, kinderen en aanverwanten heel erg bedanken voor de hulp
tijdens de BerkelBazaar. Het was een mooie dag waarop zelfs het weer ons goed gezind was. We hebben enorm
genoten en velen met ons. Bedankt ook weer aan de ouders die de taarten bakten en de ouders en leerlingen die de
activiteiten begeleidden. En niet te vergeten ook dank aan alle mensen van de kraampjes waar die dag mooie spullen
werden verkocht. Klas 5 jullie hebben een top restaurant neergezet. Wat mogen jullie daar trots op zijn. Allen,
hopelijk weer tot volgend jaar. Team BerkelBazaar
Bankpas gevonden
Tijdens de BerkelBazaar is er een bankpas gevonden van de SNS-Bank. De eigenaar van de pas kan deze op komen
halen op het kantoor van de administratie.
Tuindag:
Vorige week stond er in het bulletin dat er een tuindag is op 25 mei, dit moet zijn:
Zaterdag 15 juni is de laatste tuindag van dit schooljaar. Van 10.00 tot 16.00 uur, zijn jullie allen welkom om de
handen uit de mouwen te steken. Vooral de tuintjes verdienen aandacht, onkruid wieden, compost bij de fruitplanten
en bloemen, vegen etc.
Samen zorgen we voor de lunch. Heb je niet de hele dag tijd, maar ergens nog wel een gaatje vrij? Dan zou het fijn
zijn als je ons iets te eten kan brengen.
Met de kinderen gaan we windmolentjes maken.
Handig om mee te nemen op de tuindag: tuinhandschoenen, laarzen, kruiwagen, schep, snoeischaar. Je kunt je
opgeven bij de contactpersoon van je klas. Voor vragen of opmerkingen: deberkeltuingroep@gmail.com
Pizzaoven:
We hebben vier reacties gehad naar aanleiding van het bericht over de pizzaoven. Door middel van een verloting
heeft deze nu een mooi plekje gekregen bij een van de ouders.

