Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 16 van 20 december 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

20 december

Vrijdag

21 december

Maandag
Dinsdag

7 januari
8 januari

Vrijdag

11 januari

activiteit
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
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

Kerstspel:
Een ieder welkom op donderdagavond 20 december om 20.00 uur om te komen kijken en luisteren naar het
Kerstspel. Het spel is geschikte voor kinderen vanaf 6 jaar.
Afspraak i.v.m. wifi :
Het college de Berkel heeft besloten dat gedurende de ICT lessen (1x per week op dinsdag het 3e en 4e uur) de wifi
op school wordt ingeschakeld. De rest van de week staat de wifi op school uit. Er wordt gezocht naar een duurzame
oplossing.
Fietsbeleid vrijeschool De Berkel:
Per uitje zal de leerkracht bepalen welke hulp nodig is om de kinderen zo veilig mogelijk te vervoeren. De leerkracht is
samen met de begeleiders verantwoordelijk voor een veilige route naar de bestemming.
Klas 1 en 2: Met deze klassen wordt niet gefietst onder schooltijd. Mocht de situatie zich toch voordoen dan wordt
het beleid van klas 3 gehanteerd.
Klas 3 en 4: Kinderen dragen allemaal een gekleurd hesje. De klas fietst minimaal met twee begeleiders, 1 voor en 1
achter de groep. (Dit is inclusief de leerkracht) De begeleiders dragen een andere kleur hesje. Voor excursies, uitjes
buiten Zutphen gaan minimaal 3 begeleiders mee, naast de leerkracht. De leerkracht bepaalt het precieze aantal
begeleiders.
Klas 5 en 6:
De klas fietst minimaal met 2 begeleiders, 1 voor en 1 achter de groep. (Dit is inclusief de leerkracht)

Klas 6:
In voorkomende gevallen kan door de (vak)leerkracht van klas 6 besloten worden met een halve klas te fietsen (denk
aan de bekende route naar de tuin, of de bovenbouw). In dat geval is 1 begeleider (de leerkracht zelf) voldoende.
Algemene regels:
- De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor een deugdelijke fiets die voorzien is van werkende remmen en
functionerende verlichting. De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor schade die te wijten is aan
ondeugdelijk vervoer.
- Als een fiets wordt geleend van andere kinderen dan is dit op verantwoordelijkheid van de ouders / verzorgers.
- Kinderen zitten niet bij elkaar achterop.
- De leerkracht heeft een mobiele telefoon bij zich.
- De EHBO kit wordt bij elke fietstocht meegenomen.
- Bij calamiteiten blijft de leerkracht altijd bij de groep tenzij de situatie zo ernstig is dat alleen de leerkracht kan
handelen.
We zullen zorg dragen dat het fietsbeleid in het nieuwe jaar op de website en in de schoolgids komt te staan.
Het Kleine Kerstspel voor peuters en kleuters:
Op de 4de adventszondag, 23 december, zal het kleine Kerstspel voor jong (vanaf circa 3 jaar) en oud (tot 100 jaar
en ouder) opgevoerd worden. Ook dit jaar gaan de herders Mops en Korridan op zoek naar het kind, dat geboren is in
een schamele stal, zoals hen door de engel verkondigd is Omdat het spelletje vooral bedoeld is voor kinderen vanaf 3
jaar, is het kort van duur: ongeveer 25 minuten. En zoals de meesten van u wel weten, wordt de tekst afgewisseld
met bekende kerstliedjes die meegezongen kunnen worden. Bij het naar huis gaan staan de herders met hun mutsen
aan de deur om uw gaven in ontvangst te nemen. Die zijn erg welkom ter bestrijding van de gemaakte onkosten.
Wanneer: zondag 23 december Waar: Tuinzaal Johanneskerk, Badhuisweg 27, Zutphen Tijd: 15.30 uur. De zaal gaat
open om 15.15 uur Kosten: Een vrijwillige bijdrage in de herdersmuts
Bericht van de tuingroep
Op 4 januari 2019 gaan we van 9 uur tot 12 uur aan de slag om o.a. het hek om het schoolplein te repareren. We
zoeken hiervoor mensen die de schaaldelen en palen willen bevestigen. Johannes Rijs stelt schaaldelen en palen
beschikbaar. Ferdi Bouwman zal een motor grondboor, palenhamer en schroeven meenemen en hij zal ons op weg
helpen. Wie helpt er mee, we kunnen alle hulp gebruiken. Na het harde werken willen we graag samen
proosten op een mooi tuinjaar. Als er nog wat lekkers over is van de feestdagen neem het gerust mee, wij zorgen
voor een drankje. Graag aanmelden deberkeltuingroep@gmail.com

M orgen zijn alle ouders van klas 1 t/ m 6 w elkom in de zaal om de
kerstviering m ee te m aken.
Graag achter in de zaal plaats nem en.

Allem aal een hele fijne kerstvakantie en een gezond 2019

Uitnodiging Driekoningenspel
Op vrijdag 11 januari 2019 voert de Kompanij Zutphen het
traditionele Driekoningenspel op in de grote zaal van De
Berkel, Henri Dunantweg 4, Zutphen. Het spel begint om 20
uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De toegang is gratis,
een vrije gift na afloop is welkom.

Blij met het Driekoningenspel? Hang een poster achter je
raam!
Bezoek (en like!) het Driekoningenspel Zutphen ook op
Facebook: facebook.com/DriekoningenspelZutphen

