Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 35 van 6 juni 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

Vrijdag
Maandag
Woensdag

7 juni
10 juni
12 juni

STUDIEDAG
Vrij i.v.m. Pinksteren
Klas 5 en 6 naar het
Rijksmuseum

Vrijdag

14 juni

Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag

15 juni
18 juni
21 juni

Toneelstukje klas 1
Soscha
Tuindag
MR vergadering
Sint Jan

Woensdag

26 juni

Donderdag

27 juni

Maandag

1 juli

Klas 5 op kamp naar
Gorssel
Schoolreis klas 3 naar het
Openluchtmuseum
STUDIEDAG

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; Uitnodiging
komt volgende week

Kinderen vrij

Avondvierdaagse:
Veel plezier vanavond bij de intocht!
Sint Jan:
Wij vieren Sint Jan op vrijdag 21 juni. Dit jaar zal het feest weer plaatsvinden op het terrein van Helbergen. Volgende
week komt de uitnodiging mee met de kinderen. Daarnaast zal de uitnodiging volgende week donderdag ook nog een
keer digitaal verstuurd worden tezamen met het Bulletin.
Stokken voor Sint Jan:
Dit jaar gaat klas 6 weer de fakkels maken met Sint Jan, daarvoor hebben zij stokken nodig. Mochten jullie thuis nog
stokken hebben die bezemsteel dik en ca. 1 – 1,20 meter lang zijn, zouden jullie ons dan daarover een mail willen
sturen naar directie@vrijeschoolzutphen.nl
Bezetting volgend schooljaar:
Op dit moment zijn wij nog druk bezig met bezetting van de klassen voor volgend schooljaar. Uiterlijk 25 juni
verwachten wij dit rond te hebben en jullie hierover te kunnen berichten.

Handwringer:
In de handarbeid lessen willen we verder met druktechniek. Op school
beschikken we over 1 linoleum pers. We zijn op zoek naar een
ouderwetse handwringer. Zo een die onze moeders en grootmoeders op
hun wasmachine hadden staan. Daarnaast zoeken we nog een paar
deegrollers. Wie o wie zouden deze gereedschappen aan ons af willen
staan? Mocht je thuis een ouderwetse handwringer en/of deegroller over
hebben zou je dan een mail willen sturen naar
e.schrijvers@vrijeschoolzutphen.nl
Gevonden kleding:
De afgelopen weken is er kleding op school blijven liggen. Mochten jullie iets kwijt zijn kom dan even kijken of er iets
van jullie kinderen tussen zit. Vraag aan meester Henk waar de gevonden kleding ligt. We bewaren de kleding nog tot
en met vrijdag 14 juni.
Vier Vaderdag met Bewust Achterhoek:
Op zondag 16 juni organiseert Bewust Achterhoek, in samenwerking met Thea van Hoof van Betula Kruiden, van 1117 uur het 'Vier Vaderdag met Bewust Achterhoek’ event op de Kruudhof in Halle voor een ieder die graag bewust,
gezond en duurzaam wil leven.
Het evenement staat in het teken van Vaderdag en een groot deel van het aanbod is zeker interessant voor mannen.
Natuurlijk zijn ook vrouwen en kinderen van harte welkom en is er ook voor hen veel te beleven.
Gedurende de dag zijn er lezingen, over, bijvoorbeeld, duurzaam bouwen en de rol van (stief)vaders in het leven van
hun kinderen. Samen met de kinderen kunt u een vlieger maken, een fluitje uit hout snijden, of een broodje bakken
boven het vuur. Verder zijn er thee- en whiskey proeverijen, rondleidingen door de kruiden- en groentetuinen en
diverse demonstraties. En mis de overheerlijke buffalo- (of vega)burgers niet!
De entree is gratis. De Kruudhof bevindt zich aan de Lankerseweg 3 in Halle. Meer informatie vindt u via:
www.bewustachterhoek.nl/agenda
Muzieklessen vanaf 6 jaar bij het Nationaal Kinderkoor:
Voor kinderen die van muziek houden en graag met andere kinderen zouden willen samen zingen zijn er verschillende
groepjes bij het Nationaal Kinderkoor. Vanaf 6 jaar worden er ook in Zutphen wekelijkse muzieklessen gegeven.
Hierbij worden hele leuke liedjes aangeleerd, die 1x per maand in een koor geoefend worden, in het midden van het
land. Verder wordt er spelenderwijs een begin gemaakt met noten lezen (do-re-mi) en ritmes. De lessen zijn op
woensdagmiddag. Meer informatie op http://www.nationalekoren.nl/zangtalent-vanaf-6-jaar/

