Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 23 van 21 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

activiteit

Vrijdag

22 februari

Circusvoorstelling

Zaterdag
Dinsdag
Woensdag

23 februari
5 maart
6 maart

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Zaterdag

11 maart
13 maart
15 maart
18 maart
20 maart
23 maart

Begin Krokusvakantie
MR vergadering
Ouderavond klas 1
Soscha
15 minutengesprekken
15 minutengesprekken
Staking
15 minutengesprekken
15 minutengesprekken
Tuindag

Bestemd voor
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
Kinderen ’s middags vrij
10.00 uur tot 16.00 uur

Circusvoorstelling:
Morgen zijn er twee circusvoorstellingen. Beide voorstellingen zijn hetzelfde. De eerste begint om 9.30 uur de tweede
om 11.30 uur. De voorstelling is ongeveer 1 uur. Voor beide voorstellingen heeft u een kaartje nodig.
Heel veel plezier!!!!!!!
Berkelbazaar 18 mei 2019:
De kinderen genieten nu van de circusweken en wij straks van een prachtige voorstelling. Het circus wordt mogelijk
gemaakt door de opbrengsten van de jaarlijkse Berkelbazaar.
Dit jaar organiseren we de bazaar op zaterdag 18 mei. Noteer deze datum vast in de agenda!
Om weer een mooie bazaar neer te zetten, hebben we de hulp van leerlingen èn ouders nodig. We zoeken
enthousiastelingen voor de organisatie. We zijn een nieuw team en we worden ondersteund door onze voorgangers.
Vind jij het ook belangrijk dat deze traditie wordt doorgedragen in de school en lijkt het je leuk? Laat het ons weten!
Groetjes,
Anno (Isa, klas 1) a.waterlander@zonnet.nl
Sandra (Evi, klas 3) mulderbleumink@gmail.com
Kiki (Jildou, klas 3) kschuringa@vszutphen.nl

AGENDA dinsdag 05 maart 2019 Aanvang: 19:00 uur Vergaderdeel met directie:
1. Opening
2. Korte kennismaking met Joep
3. Vaststellen agenda
4. Notulen vorige vergadering
5. Schoolzaken: - de tuin - parkeren om de school - vervanging administratieve kracht - communicatie vergaderplanning
Vergaderdeel zonder directie:
6. Mededelingen GMR-PO/ AMR - geheimhoudingsverklaring - vertrouwenspersoon en klachtenregeling - voortgang
medezeggenschap
7. Contact met de MR Zonnewende
8. Taakverdeling binnen de MR - gedeelde plaatsen teamgeleding - wie neemt het notuleren over van Herma? werving nieuw lid oudergeleding (zie werkwijze)
9. WTTK / Rondvraag

Schildercursus op de “Zonnewende”
op basis van de kleurenleer van J.W. Goethe

Voorjaar 2019
Deze cursus is voor iedereen die nog nooit een penseel in zijn hand heeft gehad maar ook voor degenen die vaker
hebben geschilderd. De cursus richt zich met name op het vrijeschool leerplan als mede op het zich eigen leren
maken van de nat op nat techniek.
Je leert non figuratief en figuratief schilderen met waterverf op vochtig gemaakt papier. De kleurenleer van Goethe
vormt de basis hiervoor. Ook zeer geschikt voor mensen die met acryl en/of olie verf werken. Het gaat om de
beleving van de kleuren en daar bew ustzijn over krijgen. De innerlijke kant van de kleuren en hun werking. Kijken
en waarnemen zijn twee verschillende activiteiten.
En dit alles volgens een stappenplan met voor ieder een eigen weg om te gaan. Veel voorbeelden en kleurproeven om
alles inzichtelijk te maken. Ervaar ook dat werken met kleuren veel energie geeft en blokkades kan doen oplossen.
Data: Vijf donderdagen vanaf 21 maart – 28 – 4 april – 11 – 18 april. Plaats : Valckstraat 30 7203 GC
Zutphen. Tijden: 19.30 – 21.30 uur Kosten: € 125,- per persoon voor ruim 10 uur schildercursus ; incl.
materiaal thee/koffie

Voor deelnemers die kinderen op de vrijeschool ( onderbouw ) hebben geeft deze workshop een goede inkijk en
ervaring over wat de kinderen op school schilderend krijgen aangeboden en waarom. Uiteraard werken we op niet op
lagere school niveau. Graag de eerste avond contant betalen aan mij. Aanmelden en/of nadere info: Tel. 06 –
28145187 (Hans van der Ham) email: j.vanderham@kpnmail.nl Bij voldoende aanmeldingen ( minimaal 8 ) gaat de
cursus door.

Fijne
krokusvakantie

