Vrijeschool de Berkel PO
Email: e.schrijvers@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 37 van 20 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

21 juni

Sint Jan

Kinderen ’s middags vrij

Dinsdag
Woensdag

25 juni
26 juni

Donderdag

27 juni

Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag

28 juni
1 juli
2 juli
4 juli
16 juli
19 juli

MR vergadering
Klas 5 op kamp naar
Gorssel
Schoolreis klas 3 naar het
Openluchtmuseum
Studiedag klas 6
STUDIEDAG
Ouderavond klas 5
Ouderavond klas 4
Toneelstuk klas 6
Laatste schooldag

Klas 6 vrij
Kinderen vrij
Aanvang: 20:00 uur
Aanvang: 20:00 uur
Aanvang: 19:00 uur
Tot 11:00 uur school

Sint Jan:
Morgen is het Sint Jansfeest. De uitnodiging met alle benodigde informatie hierover is vorige week meegestuurd met
het bulletin en meegegeven aan de kinderen. Nu duimen dat het morgen mooi weer wordt. En vergeet jullie
bloemenkransen niet.
Kamp klas 5:
Klas 5 gaat volgende week woensdag op kamp naar Gorssel. Wij wensen ze een paar mooie dagen toe.
Schoolreis klas 3:
Klas 3 gaat donderdag 27 juni op schoolreis naar het Openluchtmuseum. Wij wensen de kinderen, Maarten en de
ouders die meegaan een gezellige en leerzame dag.

Agenda MR-Vergadering dinsdag 25 juni:

In verband met de afsluiting van het schooljaar is de vergadering dit keer op een andere locatie.
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Welkom en voorstellen Marie Overbeeke
Vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering
Schoolzaken: - de grond, update (Joep) - verkeersinitiatief update (Aline) - formatieplan (Joep) Werkverdelingsplan (Joep) - vakantieplanning (Joep) - schoolgids (Joep) - jaarboekje (Joep) - ouderbijdrage
2019-2020 (allen)
6. De stand met betrekking tot de volgende stukken: - bestuursformatieplan 2019-2022 (Aline) - Schoolplan en
Koers (Aline- Bijeenkomst Werken aan personeelsbeleid (Joep)
7. Taken MR - MR jaarverslag (Aline) - MR jaarplan 2019-2020 (Aline)
8. WTTK / Rondvraag
Jeugdtheater Zjuust:
Soms koning zijn, dan weer boef, heks of prinses…
Houden jullie kinderen van toneelspelen en willen ze graag toneelles? Jeugdtheater Zjuust start weer een nieuwe
theaterklas voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas), waarin het gaat om improviseren, fantasie,
bewegen, concentreren, samenspelen, maar vooral spelplezier! De 24 lessen worden gegeven op woensdagmiddag
van 13.00 tot 14.30 uur. Zij worden afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is een proefles
en…..gratis.
Start: 11 september. Plaats: Berkelschool, Henri Dunantweg 4, Zutphen
Meer informatie kun je vinden op onze website: www.zjuust.nl
Aanmelden (ook voor de proefles) kan bij Wil Biemond 06-121 63 630 of will-bee@hotmail.com

