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

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 38 van 27 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

Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

28 juni
1 juli
2 juli
4 juli
5 juli

Dinsdag
Vrijdag

16 juli
19 juli

activiteit
Studiedag klas 6
STUDIEDAG
Ouderavond klas 5
Ouderavond klas 4
Klas 4 op schoolreisje
naar Burgers’ Zoo
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

Klassenbezetting schooljaar 2019-2020
In de brief die is bijgevoegd bij dit berkelbulletin informeren wij jullie over de klassenbezetting voor het schooljaar
2019-2020.
Studiedag klas 6:
Op vrijdag 28 juni a.s. hebben de juffen van klas 6 een studiedag. De kinderen van klas 6 zijn die dag vrij.
Studiedag maandag 1 juli:
Maandag 1 juli a.s. hebben de leraren een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij.
Kleuterplein op donderdag na 14.45 uur
We hebben op de Berkel een heerlijk kleuterplein en dat vinden de kinderen zelf ook want die spelen na schooltijd
altijd nog heerlijk door in de zandbak, op de schommels, met andere kinderen, etc. Nu is het zo dat we op de
donderdag met de jongste groep van de BSO maar één plek hebben om naar toe te gaan en dat is de kleutertuin. De
klas van Marjet, die we kunnen gebruiken voor de jongste groep van de BSO is dan nog niet meteen beschikbaar
want niet alle oudste kleuters zijn dan al opgehaald.
Het valt ons op dat het de laatste tijd nog erg druk is rond 15/15.15 uur. Kinderen willen allemaal op de schommels,
in de hangmatten en halen spullen uit de schuur om mee te spelen. Voor sommige van de jongste kleuters op de BSO
is het te druk, en voelt het niet omhult. We moeten de buitenruimte wel delen maar het zou fijn zijn als we op één
middag in de week, op de donderdagmiddag, de kleutertuin vanaf 15 uur volledig voor de BSO kan zijn.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking
Eveline van IJsselsteyn, BSO Bolderburen
Joep Derkx, VSNON De Berkel

Vakantiedata 2019-2020
Herfstvakantie

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Goede vrijdag/Pasen

Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie

Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag

Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen

Vrijdag 20 september 2019
Maandag 28 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Maandag 23 maart 2020
Vrijdagmiddag 24 april
Woensdag 20 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020

Koor voor ouders van de vrijeschool
Heb je ook zo genoten van het zingen met de jaarfeesten op school?
Wie weet is zingen in het koor voor ouders van de vrijescholen dan wat voor jou.
We zingen van canons tot 4 stemmige liederen in allerlei talen. Ook nemen we de jaargetijden mee in het repertoire.
Het niveau van de koorleden is heel verschillend, van redelijk beginnend tot aardig gevorderd. Zo kunnen we met
elkaar de muziek dragen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Op woensdagavond 3 juli om 20 uur houden we een open repetitie in de grote
zaal van de Zonnewende. Misschien kunnen we je dan na de zomer als nieuw koorlid verwelkomen.
Meer info bij Marrion Dijkman (ook van de BSO), tel 0630322776, marriondijkman@hotmail.com
https://www.berkelbasisonderwijs.nl/98/school-in-beeld/ouders/ouderkoor-gioia

