Vrijeschool de Berkel PO
Email: e.schrijvers@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 40 van 11 juli 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

Dinsdag
Vrijdag

16 juli
19 juli

activiteit
Toneelstuk klas 6
Laatste schooldag

Aanvang: 19:00 uur
Tot 11:00 uur school

Oproep vanuit de schooltuin ‘Bronsbergen’:
Als tuinbouwdocenten willen we jullie graag uitnodigen om een ochtend gedurende de vakantie mee te komen helpen
op de schooltuin ‘Bronsbergen’. Zie bijlage bij dit bulletin.
Schoolbibliotheek:

Versterking:

Wij zijn op zoek naar enkele gemotiveerde ouders die van boeken houden en het leuk vinden ongeveer een ochtend
per twee maanden aan de schoolbibliotheek te besteden. De boeken in de schoolbibliotheek worden veel gelezen.
Soms letterlijk stuk gelezen. Wij repareren hier en daar een kaft en plakken er een nieuwe sticker op van het
leesniveau, als die er af is. Als er nieuwe boeken voor de bibliotheek zijn, zoeken we het niveau op, labelen het boek,
zetten er een stempel in van de school en dan kan hij in de kast. We zijn op zoek naar een aantal nieuwe ouders. Als
we met een aantal mensen tegelijk aan het werk gaan, is het zo gedaan. Spreek ons aan, of mail ons
(kimloopt@gmail.com) als je wil helpen met de bibliotheek.

Nieuwe boeken:

Heb je thuis kinderboeken over die niet meer gelezen worden? De schoolbibliotheek is er heel blij mee! Met name de
eerste leesboekjes, niveau START en M3 zijn nodig. Ook boeken van Fantasia/Geronimo Stilton, Het leven van een
Looser, de waanzinnige boomhut, Harry Potter en alle boeken van Tosca Menten, worden echt stukgelezen. Dus die
willen we graag hebben! Het liefst hebben we boeken een harde kaft. Ze moeten in erg goede staat zijn. De druk
moet zijn van NA 1997 i.v.m. nieuwe spelling. Dat is echt belangrijk. Boeken van voor die tijd mogen niet in de
schoolbieb en belanden bij het oud papier. Ook informatieboeken en prentenboeken zijn welkom! Prentenboeken
worden voorgelezen en mogen ook van voor 1997 zijn. Boeken kunnen worden ingeleverd in de kartonnen doos die
op de boekenkast staat met boeken die geplakt moeten worden. Alvast heel erg bedankt allemaal!
Met vriendelijke groet,
Magdalena (moeder van Kuba, Jonathan en Lucas), Suus (moeder van Fleur, Ruben en Jasmijn) en Kim (moeder van
Leonor en Manuel)

Jeugdtheater Zjuust:
Soms koning zijn, dan weer boef, heks of prinses…
Houden jullie kinderen van toneelspelen en willen ze graag toneelles? Jeugdtheater Zjuust start weer een nieuwe
theaterklas voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas), waarin het gaat om improviseren, fantasie,
bewegen, concentreren, samenspelen, maar vooral spelplezier! De 24 lessen worden gegeven op woensdagmiddag
van 13.00 tot 14.30 uur. Zij worden afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is een proefles
en…..gratis.
Start: 11 september. Plaats: Berkelschool, Henri Dunantweg 4, Zutphen
Meer informatie kun je vinden op onze website: www.zjuust.nl
Aanmelden (ook voor de proefles) kan bij Wil Biemond 06-121 63 630 of will-bee@hotmail.com
Klein houten bootje voor de BSO:
Voor de vakantie BSO deze zomer zijn we op zoek naar een klein houten bootje die we in de vakantie op het
kleuterplein (van de Zonnewende) kunnen neerzetten om mee en in te spelen. Heb of weet je toevallig een bootje te
leen, te koop of te huur voor komende zomervakantie, of heb je ergens een bootje liggen wat allang een keertje weg
moest maar ben je er nog niet aan toegekomen om dat te regelen, dan is dat misschien wel iets voor ons. Zo ja dan
kun je contact opnemen met info@bso-bolderburen.nl of 06-57550929 (Eveline).
Bij voorbaat veel dank en voor ieder een fijne vakantie en zomer toegewenst.
Bericht vanuit de MR:
Als bijlage bij dit bulletin het verslag van de MR vergadering van 25 juni 2019.

