Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 11 van 15 november 2018
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
Maandag
Woensdag
Maandag
Maandag
Donderdag

22 november
3 december
5 december
10 december
17 december
20 december

Donderdag

20 december

Vrijdag

21 december

Maandag

7 januari

activiteit
Werkavond Kleuters
Viering 1e advent
Sinterklaas op school
Viering 2e advent
Viering 3e advent
Kerstspel onder
schooltijd
Kerstspel voor ouders en
belangstellenden in de
avond
Kerstviering
Weer naar school

Bestemd voor

Voor de klassen 1 t/m 6
Aanvangstijd volgt nog
Kinderen vrij om 12.30 uur
Begin Kerstvakantie

Op tijd:
Er zijn steeds meer kinderen die iets te laat op school komen. We willen echt om half 9 beginnen. Dus 5 voor half 9
gaat de bel, dan in de rij gaan staan en naar binnen. Ouders NIET mee naar binnen.
Formulier ouderbijdrage:
Denken jullie nog even aan het inleveren van het ouderbijdrageformulier. In de bijlage een exemplaar.
Bodemonderzoek:
Gisteren is er een bodemonderzoek geweest bij ons op school. I.v.m. de reorganisatie van het schoolplein willen we
zeker weten of de grond schoon is. Er zijn 32 grondmonsters genomen. We wachten nu op de schoongrondverklaring,
dan kan de tuingroep weer verder gaan.
Beste (kleuter)ouders,
Advent komt er weer aan. Ik vind het altijd leuk als er op de adventsdagen een koortje van ouders in de gang
advents- en kerstliederen zingt bij binnenkomst. Daarom ben ik op zoek naar ouders die het leuk vinden om samen
met mij op de maandag 3, 10 en 17 december te zingen in de kleuterhal.
Je hoeft de liedjes nog niet te kennen (we gaan een paar keer oefenen) en je hoeft ook geen ervaren zanger te zijn
(mag wel). Vaders zijn ook welkom! Wil je niet zingen, maar kun je een instrument bespelen? Leuk als je mee doet!
Misschien maken we ook muziek op de dag van de kerstviering.

Het zou fijn zijn als je op de bovengenoemde maandagen tien minuten eerder op school zou kunnen zijn: 8.25 uur,
zodat we nog even kunnen inzingen, kaarsen aansteken etc voor de kleuters arriveren.
Ben je enthousiast geworden? Mail mij dan: kimloopt@gmail.com en laat weten op welke ochtend van de week je
meestal tijd hebt om te oefenen, dan kunnen we afspreken wanneer we dat gaan doen.
Groetjes Kim (moeder van Manuel en Leonor)
Leerkrachtondersteuner:
Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland zoekt voor
Vrijeschool De Berkel per direct een enthousiaste
LEERKRACHTONDERSTEUNER V/M (0,5 fte)
Je voert onder verantwoordelijkheid van een klassenleerkracht les(ondersteunende) en (individueel gerichte) leerling
begeleidende taken uit, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding, verricht overige werkzaamheden die verband houden
met de functie en verricht op verzoek overige voorkomende werkzaamheden binnen de school van een vergelijkbaar
niveau.

Zoon/Vader 2-daagse 28 en 29 december

“If we do not initiate the young, they will burn down the village to feel the heat.”
African Proverb
Voor jongens tussen de 13-17 jaar en hun vaders, een bijzonder samen zijn met de symboliek van de overgang van
het oude naar het nieuwe jaar. 2 dagen samen zijn met zonen en vaders, met mannen onder elkaar, in de natuur,
vuur maken, delen, lachen en mooie en dingen doen!
Stap voor stap op eigen benen gaan staan, je op een natuurlijke manier losmaken van je ouders en weten dat je
vader aanwezig en beschikbaar voor jou is. Voor meer informatie en opgave: Raymond Fränzel, 0655853182

