Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 13 van 28 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

Maandag
Woensdag
Maandag
Maandag
Woensdag

3 december
5 december
10 december
17 december
19 december

Donderdag

20 december

Donderdag

20 december

Vrijdag

21 december

Maandag
Woensdag

7 januari
9 januari

Vrijdag

11 januari

activiteit
Viering 1e advent
Sinterklaas op school
Viering 2e advent
Viering 3e advent
Paradijsspel op de
Zonnewende onder
schooltijd
Kerstspel onder
schooltijd
Kerstspel voor ouders en
belangstellenden in de
avond
Kerstviering
Weer naar school
Kleine
Driekoningenspelletje
Onder schooltijd
Driekoningenspel
Voor klas 4 t/m 6 onder
schooltijd

Bestemd voor

Voor klas 3 t/m 6
Voor de klassen 1 t/m 6
Aanvangstijd 20.00 uur
Kinderen vrij om 12.30 uur
Begin Kerstvakantie
Voor kleuters en klas 1 en 2
Voor ouders en belangstellenden
’s avonds om 20.00 uur

Kerstspelcompany zoekt muzikanten. Zoals elk jaar wordt ook dit jaar het Oberufer kerstspel opgevoerd voor
onze schoolgemeenschap. ’s Ochtends voor de kinderen, ’s avonds voor ouders en belangstellenden. Direct na de
herfstvakantie is de company gestart met repeteren. Dat loopt.
Wat nog niet loopt is de muziek. Naarstig zijn wij op zoek naar muzikale ondersteuning.
Welke ouder, oud-ouder, belangstellende, vriend, vriendin wil het Berkelkerstspel muzikaal ondersteunen? Strijkers,
houtblazers, koperblazers, tokkelaars, bespelers van draailier, doedelzak of accordeon. Solo of in groep.
Laat u overhalen. We hebben u echt nodig! Dinsdag repetitie van 18.30 tot 20.30. Of in overleg. Opvoering
donderdagmiddag en -avond. Clarie Giljam, Roel Paas

Nieuwe directeur:
In het bulletin van 18 oktober 2018 informeerde ik u over het vertrek van Bart Brouwer als directeur van De Berkel.
Ik sloot dit bericht af met het voornemen in november bij u terug te komen met goed nieuws over zijn opvolging.
Het doet mij deugd dit te kunnen inlossen: Per 1 februari 2019 start Joep Derkx als directeur van De Berkel.
De afvaardiging uit het team dat in de sollicitatiecommissie plaats had, stemde unaniem voor zijn benoeming.
We hebben in hem een ervaren directeur gevonden die aangeeft graag met de voeten in de klei te staan en met het
team aan de slag wil. Met vriendelijke groet, Frans Ebskamp Bestuurder
Advent:
Maandag 3 december vieren wij de eerste advent. Een dringend verzoek aan de kinderen om rustig binnen te komen
en even te luister naar de mooie muziek gespeeld door enkele ouders in de hal. Nogmaals een dringend verzoek aan
de ouders om de kinderen op tijd op school te brengen en ouders NIET mee de gang in. Bij de voordeur afscheid
nemen. Voor klas 1 1/m 6.
Sinterklaas:
Dit weekend komt Sinterklaas aan in Zutphen. Wat fijn weer!!! Ook komt Sint bij ons op school op woensdag 5
december. We zijn al goed aan het oefenen om weer de mooiste liederen aan Sint en zijn Pieten te laten horen.
Vooral het lied van de Spaanse Villa klinkt veel op school! Ouders zijn uitgenodigd om woensdag iets langer op het
schoolplein te blijven staan om Sint en zijn Pieten te verwelkomen. Daarna gaan we met alle kinderen naar de zaal.
We hopen dat Sint genoeg tijd heeft om in alle klassen even te kijken en te luisteren. Om half 1 voor de kleuters
kwart voor 1 is de school uit.
Kerst zingen:
Vanaf maandag 17 december t/m donderdag 20 december gaan we direct als de school begonnen is naar de zaal om
met elkaar te zingen. Ouders Welkom! Op vrijdag 21 december zal dan de kerstviering zijn. Hiervoor krijgt u nog een
uitnodiging.

GGD:
De kinderen van klas 4 hebben deze week een extra bericht ontvangen i.v.m. GGD. Mocht u dit niet ontvangen
hebben graag even melden.

