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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 1 van 6 september 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
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Maandag

10 september
11 september
12 september
17 september
18 september
19 september
20 september
23 september
25 september
30 september

activiteit
Ouderavond klas 6
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
MR vergadering
Jaaropening
15 minuten gesprekken
Studiedag; 100 jaar Waldorf
15 minuten gesprekken
15 minuten gesprekken
15 minuten gesprekken

Start 20:00 uur

Start 20:00 uur
Kinderen vrij

Jaarplanner:
Maandag is per gezin de jaarplanner met de kinderen meegegaan. Mocht je deze niet ontvangen hebben dan kun je
deze ophalen bij de administratie.
Meester Roel heeft een wijziging aangebracht: de kampweek van klas 6 is een week naar voren geschoven en zal
zijn van maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni en NIET van maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni. Willen jullie dit
aanpassen.
Jaaropening woensdag 18 september
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd voor de jaaropening.
Inloop met koffie/thee om 19.45 uur.
Om 20.00 uur start van het nog nader in te vullen programma. Na afloop zal er gelegenheid zijn om elkaar te
ontmoeten. We hopen iedereen te mogen begroeten.
Groenten en bloemen verkoop:
Vanaf aanstaande woensdag zal klas 6 na schooltijd weer de oogst verkopen van een seizoen hard werken op de
schooltuin. Aardappelen, bietjes, pompoen, bloemen en noem maar op. De opbrengst is bedoelt voor het eindkamp.
Vanaf 12:30 uur zal er een kraampje zijn bij de hoofdingang van het schoolgebouw, komt allen!
Schoolfotograaf:
Woensdag en donderdag is de schoolfotograaf bij ons op school. Op woensdag zullen de klassen- en familiefoto’s
gemaakt worden, op donderdag de portretfoto’s.

Versterking schoolbibliotheek:
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.
Buitenschoolse Opvang BSO Bolderburen
Het nieuwe schooljaar is begonnen en graag willen wij ons voorstellen aan alle gezinnen die nieuw zijn gekomen op
de Berkel.
Wij zijn BSO Bolderburen en verzorgen de buitenschoolse opvang.
We zijn een BSO op antroposofische grondslag waarin huiselijke gezelligheid, warmte en aandacht voor ieder kind
centraal staan. De band met de (vaste) groepsleidsters speelt hierin een belangrijke rol en de sfeer in de BSO sluit
aan op de sfeer van school. Zodat de kinderen school en opvang als een geheel ervaren.
We zijn veel buiten, gaan op pad naar de IJssel en speeltuintjes in de buurt en bakken, timmeren en knutselen veel.
We lezen verhaaltjes voor en stimuleren de kinderen tot fantasiespel. Kom gerust een keertje binnen lopen om de
sfeer te proeven.
Wij delen twee lokalen met de Berkel school. De kleuterklas van juf Marjet op de dinsdag en donderdag middag voor
de jongste groep en een lokaal die we hebben ingericht als een knusse huiselijke ruimte waar alle kinderen op
maandag en vrijdag opgevangen worden en op de dinsdag en donderdagmiddag de oudste kinderen.
Op vakantiedagen en de studiedagen van de leerkrachten vangen we de kinderen die op die dag normaliter bij de
BSO komen de hele dag op. En incidentele opvang is mogelijk op alle dagen indien er plek is.
We hebben op dit moment voorschoolse opvang op de donderdagochtend vanaf 7.30 uur en er is daar nog plek. We
kunnen op andere ochtenden een groep starten als er minimaal 5 kinderen zijn. We hebben momenteel geen opvang
op de woensdagmiddag maar krijgen gedurende het schooljaar wel eens een vraag van ouders of we dit ook kunnen
bieden. Ook hierbij geldt dat we een groep starten als er minimaal 5 kinderen zijn.
Mochten jullie belangstelling hiervoor hebben, dan kun je met mij, Eveline van IJsselsteyn, contact opnemen:
eveline@bso-bolderburen.nl
De meeste informatie kun je verder vinden op onze website www.bso-bolderburen.nl
Ouderkoor Gioia:
Zin in zingen?
Gioia is het koor voor ouders (en vrienden) van de vrijescholen in Zutphen. We zingen van canons tot 4 stemmige
liederen in allerlei talen en uit allerlei tijden. Ook nemen we de jaargetijden mee in het repertoire.
Het niveau van de koorleden is heel verschillend, van redelijk beginnend tot aardig gevorderd. Zo kunnen we met
elkaar de muziek dragen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Elke woensdagavond om 20 uur zingen we in de grote zaal van de Zonnewende,
Valckstraat 30. Meer info bij Marrion Dijkman (ook van de BSO), tel 06-30322776, marriondijkman@hotmail.com. Ook
op de website van de vrijescholen kun je meer informatie vinden https://www.berkelbasisonderwijs.nl/98/school-inbeeld/ouders/ouderkoor-gioia
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

