Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 22 van 14 februari 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

Donderdag

14 februari

Vrijdag

22 februari

Zaterdag
Dinsdag
Woensdag

23 februari
5 maart
6 maart

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag

11 maart
13 maart
15 maart
18 maart

Maandag
Woensdag
Zaterdag

18 maart
20 maart
23 maart

activiteit
Ouderavond/ inspiratie
sessie schoolplein
ontwikkeling
Circusvoorstelling
Begin Krokusvakantie
MR vergadering
Ouderavond klas 1
Soscha
15 minutengesprekken
15 minutengesprekken
Staking
Kaartjes halen voor de
circusvoorstelling
15 minutengesprekken
15 minutengesprekken
Tuindag

Bestemd voor
Ouders en belangstellenden om 19.30
uur inloop met koffie/thee.
We beginnen om 20.00 uur
1e voorstelling om 9.30 uur
2e voorstelling om 11.30 uur
Vooraf een kaartje halen!
Weer naar school op 4 maart
Ouders
Kinderen ‘s middags vrij
Kinderen geen school
2 kaartjes per kind
Kinderen ’s middags vrij
10.00 uur tot 16.00 uur

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.

Brief 15 minuten gesprekken:
Graag zo spoedig mogelijk inleveren dan kan ik met het rooster beginnen.
Gevonden voorwerpen:
De mand is weer helemaal vol. Kijk deze week even of er nog iets van je in zit. Na de krokusvakantie is de mand weer
leeg.
Kinderkunst:
Vanaf 19 - 20 - 21 februari 2019 start er weer een nieuwe reeks KINDERKUNST voor kinderen van 6 - 12 jaar. 1 x per
maand op dinsdag,- woensdag,- of donderdagmiddag, een reeks bestaat uit 4 keer. Voor meer info en/of link voor
het filmpje http://www.spiegelkinderen.nu/media/filmpje_2019_kinderkunst/VIDEO-kinderkunst_2019-01-24-12-5336.mp4 Judith van den Berge www.spiegelkinderen.nu
Gevonden sleutelbos van wie zijn ze?

Wij zijn druk aan het oefenen
We hopen jullie te zien bij onze circusvoorstelling!

