Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 17 van 10 januari 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

11 januari

Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag

15 januari
15 januari
25 januari
29 januari

Donderdag

31 januari

activiteit
Driekoningenspel
Voor klas 4 t/m 6 onder
schooltijd
Ouderavond klas 6
MR vergadering
Toneelstuk klas 2
Ouderavond kleuters
i.v.m. schoolrijpheid
Ouderavond klas 2

Bestemd voor
Voor ouders en belangstellenden
’s avonds om 20.00 uur
ouders
Ouders en belangstellenden

Klas 6:
De kinderen van klas 6 hebben deze week het rooster meegekregen voor de 20 minuten gesprekken. Ik zal hem ook
nog meesturen in de bijlage.

Informatieavond herinrichting schoolplein:
In de laatste Binnenste buiten hebt u kunnen lezen dat er plannen worden gemaakt om in de zomervakantie te
starten met de herinrichting van de speelruimte om de hele school. Wil je op de hoogte worden gebracht van de
ideeën rond de tuin en meedenken? Graag! Samen maken we een groene uitdagende speel en leerplek
Alle ouders en leraren zijn van harte uitgenodigd.
Donderdag 14 februari
19:45 aanvang met koffie en thee
20:00 Begin
21:30 Afsluiting
Alvast inspiratie opdoen?
Kom je mee aanstaande woensdag 16 januari sfeer proeven en spelen op twee groene speelplekken in Deventer?
We verzamelen op het grote plein van de Berkel direct na school en vertrekken met eigen vervoer naar het
schoolplein van vrije school de Kleine Johannes en daarna naar de Ulebelt (www.ulebelt.nl). voor contact:
deberkeltuingroep@gmail.com
Gezocht:
Jonatan Gerritsen (klas 3) is zijn mooie, nieuwe, door oma gebreide trui kwijt. De trui is blauwgrijs met mooie kabels.
Heeft iemand die misschien gezien? Alvast bedankt, Magdalena en Mark

AGENDA MR dinsdag 15 januari 2019
1. Opening
2.Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Fietsbeleid / veiligheidsplan
5. Schoolzaken
6. Mededelingen GMR-PO/ AMR - Opmerkingen / tevredenheid nieuwsbrief bestuurskantoor
7. Efficiëntie t.a.v. GMR PO en AMR
8. Contact met de MR Zonnewende
9. Werving nieuw lid oudergeleding
10. WTTK / Rondvraag

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.

Basiscursus Antroposofie
Vaak worden de boeken van Rudolf Steiner te moeilijk gevonden om te lezen, terwijl men toch wel wil weten wat
Antroposofie inhoudt. Deze cursus, verzorgd door Veronica van Ittersum, biedt de mogelijkheid kennis te maken met
het Antroposofisch mensbeeld. In zeven avonden worden de verschillende “wezensdelen” van de mens, die Rudolf
Steiner beschrijft in zijn boek “Theosofie” behandeld.
Plaats:
Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oude Wand 13 te Zutphen
Data:
woensdag 6, 13, 20 februari en 6, 13, 20, 27 maart 2019
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Kosten:
60 euro
Info via:
Veronica van Ittersum (mail: v.v.ittersum@nbab.eu)
Antroposofische activiteiten / Enkidoe
Wil je de antroposofische activiteiten in Zutphen en in de regio volgen, geef je dan op voor de Nieuwsbrief van
Enkidoe: www.enkidoe.nl/nieuwsbrief-8.html. En op de website https://www.enkidoe.nl/ vind je de agenda.
Ouderkoor Gioia ~ Vrije School De Berkel Zutphen
Vrije School De Berkel Zutphen. Basisonderwijs op antroposofische grondslag.
https://www.berkelbasisonderwijs.nl/98/school-in-beeld/ouders/ouderkoor-gioia

