Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 9 van 1 november 2018
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
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag

datum
9 november
13 november
13 november
22 november

activiteit
St. Maarten
Ouderavond klassen 1
MR vergadering
Werkavond kleuters

Bestemd voor
Kinderen ’s middags vrijdag
Zie bijlage
( Let op is veranderd)

Aanwezigheid:
Julie van Daal die tijdelijk waarneemt i.v.m. het vertrek van Bart Brouwer is op de dinsdag en donderdag aanwezig
van ongeveer half 10 in de ochtend tot 4 uur in de middag.
Verkoop pompoenen:

Maandag 5 november t/m woensdag 7 november zal klas 6 pompoenen verkopen. Graag klein geld mee naar school
nemen.
Schoolkrant:
Deze week is de nieuwe schoolkrant met de kinderen mee naar huis gegaan en ook de uitnodiging voor het Sint
Maartensfeest ( zie bijlage)
Oma's en opa's zoeken opvolgers:
Elk jaar weer voeren we de kerstspelen op.
Het Driekoningenspel krijgen we niet op de planken zonder hulp van ouders.
Maar....... de ouders die enthousiast instapten en al jarenlang meespelen worden een dagje ouder. Ons spel zit vol
mensen die inmiddels oma of opa zijn, vaak met hun kleinkinderen op onze eigen scholen.
Deze senioren en senorita's zoeken opvolgers. Af en toe begroeten we een nieuwe speler, een jonge ouder.
Maar jonge ouders lijken zeldzaam te zijn. Misschien zijn ze er wel en zoeken we niet goed genoeg.
Misschien moeten we via Facebook werven. Maar ja, we zijn de oudjes van voor het social-media-tijdperk.
We zoeken nog minstens vier nieuwe spelers. Je hoeft heus niet meteen een grote rol te doen, er zijn genoeg
kleinere rolletjes. Ed Vervloet
e.vervloet@vrijeschoolzutphen
Wie doet er nog mee met het kleine kerstspel?
Door omstandigheden kwam het kerstspel voor de allerkleinsten afgelopen jaar niet van de grond. Maar rond Anneke

van Tienhoven heeft zich dit jaar gelukkig een enthousiast groepje mensen gevormd dat deze mooie traditie weer wil
oppakken. Maar de compagnie is nog nét niet compleet. Voor de 8 rollen (Maria, Jozef, de engel, 2 herders en 3
waarden) hebben we nu vijf spelers, dus we missen er nog drie plus wat musici (harp, gitaar, fluit?). Er is weinig tekst
te leren en de liederen zijn allemaal voor vrijwel iedereen bekend. We repeteren vanaf donderdag a.s. (18 oktober)
vanaf 19:30 uur in de Tuinzaal van de Christengemeenschap (Badhuisweg 27, 7201 GM Zutphen), vlakbij school.
Verder zijn de repetities op 25 oktober, 9, 15, 23 en 29 november en 13 december. De generale repetitie is op 20
december. Op 23 december om 15:30 uur is dan de uitvoering. Wil je aansluiten en heel wat jonge kinderen blij
maken? Je kan contact opnemen met Anneke (annekevantienhoven@gmail.com), of spreek Jasmijn van Buul
(kleutermoeder) of Marie van Overbeeke (onderbouw-moeder) gewoon op school aan. We verheugen ons op je
komst. Misschien tot donderdag, de compagnie :-)
Gezinscoach:
Regelmatig ben ik op school aanwezig en sta ik klaar voor uw vragen.
Als gezinscoach kan ik ondersteunen bij vragen als:
• Mijn kind blijft achter met leren
• Mijn zoon heeft moeite om zijn draai in de klas te vinden
• Het loopt thuis even niet zo lekker en mijn dochter heeft daar last van
• En nog veel meer vragen!
Ik werk vanuit een sociaal wijkteam van Perspectief Zutphen en ben niet aan de school verbonden. Mijn collega’s en
ik kijken altijd samen met u naar de gezinssituatie en de omgeving waar uw kind opgroeit. Daarbij heb ik, mocht dit
nodig zijn, vaak snel contact met instanties en samenwerkingspartners. Voor de ondersteuning is geen verwijzing
nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. De gesprekken zijn vertrouwelijk.
U kunt mij bereiken op het volgende nummer of via de mail:
06 55345411 / h.ypma@perspectiefzutphen.nl Ook kunt u de leerkracht vragen of ik contact met u op kan nemen.
Ik hoop op een fijne samenwerking! Met vriendelijke groet, Hiske Ypma

