Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 31 van 9 mei 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

Maandag

13 mei

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Dinsdag

14 mei
15 mei
16 mei
18 mei
21 mei

Woensdag

22 mei

Zaterdag

25 mei

Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Maandag

27 mei
29 mei
30 mei
3 juni
3 juni

Ouderavond
kleuterklassen
MR vergadering
Sportdag
Ouderavond klas 6
Bazaar
Euritmievoorstelling
Onder schooltijd
Eindpresentatie
bewegingslessen
Nathalie en Jeroen
Tuindag van 10.00 uur tot
16.00 uur
Ouderavond klas 2
Toneelstuk klas 5
Hemelvaart
Start Avondvierdaagse
Klas 6 op Kamp

Vrijdag

7 juni

Studiedag

Bestemd voor

Klas 4 en 5
Van 11.00 uur tot 16.00 uur
Voor klas 1,2 en 3
Ouders van harte welkom zie
berichtgeving in het Bulletin

Kinderen vrij t/m zondag 2 juni

Kinderen vrij

Personeel:
Marijke Vloet is tot aan de zomervakantie afwezig. We zijn blij met een tijdelijke interim Ib-er. Roos Paashuis neemt
de taken over tot de zomervakantie. Roos is bereikbaar via de mail: IB-berkel@vrijeschoolzutphen.nl
De werkdagen zijn dinsdag en donderdag. Fijne tijd bij ons op school.
Nog 2 weken en dan gaat Clarie de school verlaten. Elina Schrijvers zal de taken van Clarie over gaan nemen. Ze is al
druk aan het inwerken en is al regelmatig op school. We wensen haar veel plezier in haar werk!
Avondvierdaagse:
Heeft iedereen die mee kan het briefje ingeleverd?
Pizzaoven:
Wie heeft er interesse in de oude pizzaoven die door de kinderen van de klas van meester Onno is gemaakt? Er moet
wel e.e.a. aan gebeuren.

Uitnodiging voor de eindpresentatie bewegingslessen op woensdag 22 mei:
Op woensdag 22 mei laten de klassen 2 t/m 6 een klein stukje zien van wat ze dit jaar hebben geoefend met de
bewegingslessen. In de bijlage staat het tijdschema en de plek waar de klassen dit zullen presenteren.
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken!
De kinderen komen op 22 mei gewoon op normale tijd binnen. Ouders blijven buiten. Om kwart voor 9 zal klas 6 de
presentaties openen op het achterplein. Ouders zoveel mogelijk daar verzamelen. Om 9.00 uur zal de 1e ronde zijn.
Elke 15 minuten gaat de bel, u kunt dan wisselen per klas. Elke klas geeft 4 keer een optreden, zodat u in de
gelegenheid bent om naar alle kinderen te kijken. De kinderen van klas 6 begeleiden de kinderen van klas 1.
Bij slecht weer zal de presentatie in de zaal zijn.
Bericht vanuit de Berkelbazaar:
Volgende week zaterdag 18 mei is het zover, de BerkelBazaar! En we hebben er zin in. Muziek wordt verzorgd, we
hebben een aantal leerlingen die graag laten horen wat ze kunnen. Onze vaste band is ook weer van de partij. Deze
week kregen we te horen dat de pizzaoven dit jaar echt overleden is.... Maar, gelukkig mogen we een pizzaoven
lenen van ouders van school. Denken jullie aan de taarten voor het restaurant? Niet vergeten hoor! Verder wilde Anno
ook nog graag wat doorgeven!

Als u nog bruikbare spulletjes heeft ( geen kleding aub ) die we op de vlooien/boekenmarkt kunnen verkopen dan
kunt u deze op vrijdag 17 mei vanaf 15 uur neer zetten in klas 4. Eventueel kunt u het ook zaterdagochtend nog
brengen. We zijn nog op zoek naar een aantal mensen die een uurtje of meer willen helpen met activiteiten op en
rondom de bazaar. We zoeken helpende handjes voor het opbouwen op vrijdag, het popcorn bakken, pizza bakken,
de vlooien/boekenmarkt, het schminken en voor het opruimen na de bazaar.
Inmiddels hangen er op de voordeur en de deur van de kleuters inschrijflijsten. U kunt uw naam invullen in het
tijdvak/ tijdvakken waar u zou kunnen helpen. Graag uw overige gegevens op het formulier daaronder invullen.
Samen maken we er een geweldige bazaar van!
Het is nog wat vroeg, maar het weer zou zo maar best lekker kunnen zijn. Daar zetten we gewoon op in, dan komt
het vast goed. Goed weekend en tot volgende week! Zonnige groet, Anno (Isa, klas 1) a.waterlander@zonnet.nl
Sandra (Evi, klas 3) mulderbleumink@gmail.com Kiki (Jildou, klas 3) kschuringa@vszutphen.nl
Sportdag Zutphen:
Woensdag 15 mei is de schoolsportdag in Zutphen. Klas 4 en 5 van de Berkelschool doen daar aan mee. De sportdag
is op de velden van ZVV Be Quick. De kinderen zullen deelnemen aan slagbal, lijnbal en trefbal. We hopen op mooi
weer en een leuke ochtend.
Verkeersexamen:
Donderdag 16 mei heeft klas 5 verkeersexamen. Goed jullie best doen, opletten en uitkijken!
Agenda MR: dinsdag 14 mei 2019: Aanvang: 18:30 uur Vergadering met directie:
1. In gesprek met de vertrouwenspersonen
2. Opening
3. Vaststellen agenda
4. Notulen vorige vergadering
5. Schoolzaken:
- de grond, update
- verkeersinitiatief update
- vervanging Ib’er
- Algehele gang van zaken
- overleg met klassenouders
6. Bespreking van de volgende stukken:
- bestuursformatieplan 2019-2022
- Schoolplan en Koers
- Bijeenkomst Werken aan personeelsbeleid
7. Mededelingen GMR-PO/ AMR
- verslag vergadering 13 mei 2019
- conclusie werking GMR PO

8. Taakverdeling binnen de MR
- wie neemt het notuleren over van Herma?
- werving nieuw lid oudergeleding (gestart)
- Oudergelden: taak voor de MR?
9. WTTK / Rondvraag
Heeft uw kind ademnood?
Of is het onrustig, heeft het vaak buikpijn, en slaapt het moeilijk in? Dan kan het zijn dat een te diepe ademhaling
(mond open, duidelijk hoorbare ademhaling, vaak verkouden en snotterig) daar de oorzaak van is!
Op dinsdag 14 mei, om 20.00 uur in het DKW gebouw aan de Leeuweriklaan 19 te Zutphen
zal Johannes Treuren, Buteyko specialist, spreken over hoe u als ouder op een eenvoudige manier uw kind kunt
helpen aan een betere gezondheid. Hij zal de principes van de Buteyko methode bespreken, een ademtherapie die
beweert dat veel gezondheidsklachten ontstaan door chronische hyperventilatie (anders gezegd: door chronisch overademen). Hij zal daarnaast demonstreren hoe door eenvoudige maatregelen en oefeningen de ademhaling zich weer
kan herstellen, waardoor gezondheidsklachten verminderen dan wel geheel verdwijnen.
Voorwaarde is wel dat u als ouder of begeleider bereid bent om dagelijks 10 minuten met uw kind te oefenen. Maar
dat is een investering die de moeite waard is: u zult verrast zijn over de resultaten!
Als u meer wilt weten over deze bijzondere methode, geeft u zich dan op voor deze gratis lezing. De methode is
grotendeels nog onbekend, ook bij artsen, maar is onze belangstelling meer dan waard! Zoals een arts zei na het
volgen van een Buteyko cursus: “ik vond het een absolute eye-opener en was tegelijk verbijsterd dat deze methode
zo onbekend is gebleven bij iedereen, ook bij artsen”. Johannes Treuren, 06 36251088,
www.buteykocentrumzutphen.nl
Opgeven vóór 10 mei op johannes@buteykocentrumzutphen.nl

