Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 26 van 21 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

activiteit

Vrijdag

22 maart

Wereldverteldag

Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Donderdag

23 maart
26 maart
29 maart
4 april

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

11 april
12 april
13 april

Tuindag
Klas 6 naar Xanten
Toneelstuk klas 3
Kleuters maken hun
Palmpaasstok
Toneelstuk klas 1
Suzanne
Rijggoed en
Palmpaasstok mee naar
school
Ouderavond klas 3
Palmpasen
Lente Markt

Maandag

15 april

Peronnikspel

Donderdag
Vrijdag

18 april
19 april

Vrijdag

5 april

Maandag

8 april

Bestemd voor
5 vertellers komen bij ons op school om
een verhaal te vertellen
10.00 uur tot 16.00 uur
Zie berichtgeving via de mail

Klas 1 t/m 4

Bericht volgt volgende week
Vrijeschool De Zonnewende van
10.30 uur tot 14.00 uur
Voor de klassen 1 t/m 6 onder
schooltijd

Paas viering op school
Goede Vrijdag
Geen school
Meivakantie van vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei

MR:
In de bijlage mededelingen vanuit de MR vergadering.

Tuindag zaterdag 23 maart:
Zaterdag 23 maart gaan we weer aan de slag op het schoolplein, tijdens de Tuindag Van 10.00 tot 16.00 uur.
Het is ook prima als je een paar uurtjes komt. We hebben verscheidene klussen zoals: stoeptegels leggen,
snoeien/wieden en zaaien. En we gaan gezamenlijk lunchen. Een bijdrage voor de lunch of lekkers voor bij de
koffie/thee is fijn. Handig om mee te nemen op de tuindag: tuinhandschoenen, laarzen, kruiwagen, bats,
snoeischaar. Voor vragen of opmerkingen: deberkeltuingroep@gmail.com

Peronnikspel :
Maandag 15 april 2019 wordt het Peronnikspel (onder schooltijd) opgevoerd voor de kinderen van vrijeschool De
Berkel en vrijeschool De Zonnewende in de zaal van vrijeschool De Berkel.
‘Jullie hebben vast weleens één van die onnozelen ontmoet die niet anders kunnen dan aan de deuren bedelen’.
Zo begint de vertelster het spel van ‘Peronnik de Onnozele’. Zij vertelt dat Peronnik zich geen zorgen maakt over
wereldse zaken. Hij scharrelt zijn kostje bedelend bij elkaar, drinkt wanneer hij dorst heeft uit een bron en slaapt als
hij vermoeid is in de eerste de beste hooiberg. Zijn kleding is oud en versleten en aan een vak leren of naar school
gaan is hij ook nog niet toegekomen. Hij geniet nog van simpele dingen, zingt uit volle borst en kan de vogels
prachtig nafluiten. Hij is als de kleine kinderen – één met de wereld – en treedt deze met onbegrensd vertrouwen
tegemoet. Het lot brengt Peronnik op een boerderij waar hij een ridder ontmoet die op zoek is naar de ingang van
het woud dat slot Kerglas verbergt. In Kerglas staan Schaal en Lans verborgen, bewaakt door de zwarte tovenaar
Rogéar.
Het verhaal van de ridder wekt zijn nieuwsgierigheid en in Peronnik ontwaakt het verlangen om met de lans van
diamant voor het goede te strijden en met de schaal van goud vertroostend door de wereld te trekken.
De zeven zware beproevingen die hem dan te wachten zullen staan schrikken hem niet af. Hij smeedt slimme
plannen om het toverwoud, de dwerg, de leeuw, de drakenzee, de reus en het dal der verleidingen onbevangen
tegemoet te treden. Vol goede moed gaat hij op weg.
Moedig is ook een enthousiaste spelersgroep van ouders en leerkrachten van de Vrijeschool Vredehof en de
Vrijeschool Rotterdam-West in februari gestart om dit mooie sprookje in beeld te brengen. Wij hopen dat de
kinderen in Zutphen er van zullen genieten! Namens de spelersgroep, Ernstjan Cooiman
Schoolleider Vrijeschool Vredehof Rotterdam

Berkelbazaar 18 mei 2019
Dit jaar organiseren we de bazaar op zaterdag 18 mei. Noteer deze datum alvast in de agenda!
We zijn blij met de mensen die zich aanbieden met ideeën, sponsoring en hulp. Samen maken we er weer een
fantastische dag van.
Voor de tweedehandsmarkt op de bazaar vragen we hulp van iedereen. Zijn we al toe aan een flinke
voorjaarsschoonmaak? Mooie boeken die uitgelezen zijn en speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt mogen
worden bewaard tot de meivakantie, dan start de inzameling. Leg wat de moeite waard is voor de verkoop nu alvast
aan de kant.
De toneelzolder is fantastisch mooi opgeruimd. We willen dat zo houden. Deze ruimte is bedoeld voor andere zaken
dan de Berkelbazaar. De inzameling start dus echt pas na de meivakantie, op een nader te bepalen plek.
Groetjes,
Anno (Isa, klas 1) a.waterlander@zonnet.nl
Sandra (Evi, klas 3) mulderbleumink@gmail.com
Kiki (Jildou, klas 3) kschuringa@vszutphen.nl

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

Vader & Zoon weekend in de Natuur! Uitgedaagd worden en samen mooie dingen doen. Een prachtig en
verbindend avontuur! Van waarde en steun voor jongens uit groep 8 die de transitie gaan maken naar de middelbare
school. Data: 25 en 26 mei bij Isis Sofia in Dalfsen
Voor meer informatie: www.vaderzoonweekend.nl

