Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 24 van 7 maart 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

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Vrijdag

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

activiteit
15 minutengesprekken
15 minutengesprekken
Staking
15 minutengesprekken
15 minutengesprekken
Tuindag
Toneelstuk klas 3

Bestemd voor
Kinderen ‘s middags vrij
Kinderen geen school
Kinderen ’s middags vrij
10.00 uur tot 16.00 uur

Klas 6:
Op woensdag 13 maart heeft klas 6 een Sponsorloop de opbrengst is voor het schoolkamp.
Op dinsdag 26 maart bezoekt de klas de romeinse opgravingen en museum in Xanten.
Euritmievoorstelling de Bevroren Stilte:
Maandag gaan de kinderen van klas 4 en 5 van de Berkel en de Zonnewende naar de voorstelling Bevroren Stilte
Het gaat over de levensloop van de doofstomme jongen, Hendrick Avercamp, uit Kampen. De verhaallijn van het
boek: "de Stomme van Kampen" van Thea Beckman wordt grotendeels gevolgd.
Afwezig:
Naar verwachting zal Marijke Vloet van den Oever de komende 14 dagen niet aanwezig zijn. De directeur is een
ervaren IB-er en neemt het IB schap tijdelijk over, hij is op school bereikbaar en via het email adres
IB-berkel@vrijeschoolzutphen.nl
Boomfeestdag
Op woensdag 13 maart om 9:00 uur, gaan kinderen van groep 7 van de ‘Vrije School De Berkel’, uit Zutphen, met 36
leerlingen, onder leiding van leraar Roel Paas een aantal heesters planten.
De plantlocatie is een onderdeel van het ‘Groene Kralensnoer’ nabij industrieterrein De Stoven, langs het tracé van De
den Elterweg. Onderstaande herdenkingspaal wordt officieel ‘geplant’ door een aantal basisschoolkinderen samen
met GroenLinks Raadslid Dolf Logemann.
Boomfeestdag wordt door De Bomenstichting Zutphen met hulp van de Provincie Gelderland en aannemer Vaarkamp
uit Ede georganiseerd. De Bomenstichting zet zich al meer dan vijftien jaar in voor het behoud van bomen en het in
stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Zutphen en omstreken. Het streven is
o.a. het stimuleren van aandacht en waardering voor het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.
Deze doelstelling sluit prima aan bij de Boomfeestdag, die tot doel heeft om kinderen meer bij hun leefomgeving te
betrekken en hen bewust te maken van het belang van bomen. Dit is zeker het geval als kinderen zelf hebben
meegeholpen met planten. Wij hopen dat ze zich dat hun hele leven zullen blijven herinneren!
De buurtgemeenschap “Berkelparkbuurt” zorgt, net als voorgaande jaren, weer voor koek-en-zopie.
“Aan de slag op Boomfeestdag!”

Berkelbazaar 18 mei 2019:
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
Zaterdag 23 maart is er weer een tuindag. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Jullie zijn van harte welkom om te komen helpen, om er een gezellige en vruchtbare dag van te maken. In het
volgende bulletin weten we meer over de werkzaamheden die we kunnen verrichten.
Een bijdrage voor de lunch of lekkers voor bij de koffie/thee is ook heel fijn!
Handig om mee te nemen op de tuindag: tuinhandschoenen, laarzen, kruiwagen, bats, snoeischaar. Je kunt je
opgeven bij de contactpersoon van je klas. Voor vragen of opmerkingen: deberkeltuingroep@gmail.com
De tuindag van zaterdag 25 mei gaat niet door.
Zjuust speelt Charlie (zeg m aar Sjakie) en de chocoladefabriek van Roald Dahl!
De toegangskaartjes voor de voorstellingen zijn bij dit toneelstuk niet alleen mooi, maar ook Lekker! Ze worden
gemaakt door niemand minder dan bonbonatelier Janson, onze Zutphense Willie Wonka. Bij elke voorstelling zal ook
één gouden kaartje verstopt zitten. Na de voorstelling kan de gelukkige vinder dit gouden kaartje inwisselen
voor.…. Komt kijken naar deze bekroonde klassieker! Met kleurrijke beelden, Oempa Loempia’s en live muziek.
Jeugdtheater Zjuust gaat weer helemaal knallen! Proeflokalen, Vispoortplein 16 Zutphen:
-Zaterdag 23 maart 19.00 uur
-Zondag 24 maart 15.00 uur
-Zaterdag 30 maart 19.00 uur
Hanzehof Zutphen: Maandag 1 april 13.15 uur
Prijs: €9. Tot 14 jaar: 7€. Reserveren: reserveren@zjuust.nl of 06.12554579 (alleen tussen 18.30 en 20.30) Geschikt
vanaf 5 jaar. www.zjuust.nl
Ook zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust die op woensdagmiddag 20 maart start van
13 tot 14.30 uur in de Berkelschool. Lessen van anderhalf uur vol dramaspelen, improvisaties en spelplezier met
elkaar. Voor kinderen vanaf de derde klas en hoger. Kosten zijn 150 €. Meer info en opgeven via info@zjuust.nl of
06-12163630

