Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 20 van 31 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

activiteit

Donderdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Donderdag

31 januari
6 februari
7 februari
11 februari
13 februari
21 februari

Ouderavond klas 2
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 5
Start Circusweken
Ouderavond klas 4
Circusvoorstelling

Vrijdag

22 februari

Circusvoorstelling

Bestemd voor

In de middag
Hierover komt nog informatie
In de ochtend
Hierover komt nog informatie

Komen en gaan:
Vandaag heeft Julie Daal ( kwartiermaker) het stokje over gedragen aan de nieuwe directeur Joep Derkx. Vanaf
morgen zal Joep op school aanwezig zijn. Julie het ga je goed en Joep welkom!
Leerkrachtondersteuner:
Maandag begint Julia ’t Haar bij ons op school als leerkrachtondersteuner. Welkom bij ons op school.
Luizen:
Vanmorgen bij de luizencontrole in klas 6 waren er veel luizen aanwezig!. Graag goed kammen allemaal.
Voor het buitenspelen zoeken wij naar leuke kleine dingen als:
•
•
•
•
•

Oude pannetjes en lepels
Bamboe buizen om op te hangen en leuke ritmes te maken.
Lappen om hutten mee te maken.
Oude trommels
Een ton zonder bodem waar kinderen een bal in kunnen mikken en er makkelijk weer uit kunnen halen.

Hartelijke groeten, De leerkrachten van klas 1.

Ouderavond/ inspiratie sessie schoolplein ontwikkeling
De werkgroep Schoolplein is druk bezig plannen te maken voor het schoolplein van de Berkel. Graag nemen wij jullie,
ouders, mee in onze plannen en ideeen. Op donderdag 14 februari om 19.30 uur hebben wij een ouderavond waar
wij onze plannen presenteren en laten zien welke kant wij op willen gaan.

Wij willen een groen, duurzaam en uitdagend schoolplein creëren, waar alle leerlingen in een rijke leeromgeving
zichzelf kunnen uitdagen en met plezier kunnen spelen.
Aan de hand van foto's en ideeën nemen wij jullie mee in ons beeld voor een heel leuk groen schoolplein, maar wij
willen ook de leerlingen laten spreken; Wat willen zij op dit schoolplein zien. Waar dromen zij van. Daarom is het
mooi wanneer jullie horen wat onze plannen zijn. Aan de hand van onze presentatie kunnen wij het gesprek aangaan
en kunnen wij samen ons schoolplein tot het mooiste schoolplein denkbaar voor de Berkel maken.
Wij hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten tijdens deze ouderavond. deberkeltuingroep@gmail.com
Alle ouders en leraren zijn van harte uitgenodigd.

Tibbe uit de kleuterklas is zijn nieuwe grijze wollen winterjas met capuchon
kwijtgeraakt tijdens BSO tijd, aan het eind van de middag in de week voor de
kerstvakantie.
De jas is van het merk Disana en waarschijnlijk in maat 122 of 128, dat weten we
niet meer precies.
We hebben meerdere ouders gevraagd, overal in de school gekeken, maar jij is
nergens gevonden.
Misschien heeft een van jullie deze jas ergens gezien. Als dat zo is dan hoor ik dat
graag. Mijn mail adres is: eveline@bso-bolderburen.nl of telefonisch 06-57550929.
Bij voorbaat veel dank.

Zjuust:
De jongste productiegroep van Jeugdtheater Zjuust heeft onder leiding van Pepijn van de Weerd het toneelstuk “De
Vuurvogel” ingestudeerd naar het klassieke Russische sprookje van Afanasjew. Het publiek gaat met de jonge prins
Iwan mee op reis om de Vuurvogel te vinden. Deze vogel heeft de gouden appels uit de tuin van de vader van prins
Iwan, Tsaar Wislaw, gestolen. De Tsaar is ernstig ziek en heeft de genezende kracht van de appels nodig om beter te
worden. Het zal een reis worden voor zowel speler als toeschouwer en we trekken door het hele gebouw om deze te
volbrengen. Gaan jullie mee op reis? Voorstellingsdata: 9, 10, 16 en 17 februari om 16:00 en 19:00 uur (2
voorstellingen per dag) Locatie: De Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen Kaartjes: voor kinderen 7 €, vanaf 14 jaar
9 € Reserveren is verplicht en kan via reserveren@zjuust.nl. Leeftijd: vanaf 5 jaar. Niet geschikt voor rolstoelen.

