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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 2 van 13 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
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

17 september
18 september
18 september
19 september
20 september
23 september
25 september
27 september
30 september
4 oktober

activiteit
MR vergadering
Groeten en bloemen verkoop
Jaaropening
15 minuten gesprekken
Studiedag; 100 jaar Waldorf
15 minuten gesprekken
15 minuten gesprekken
Afscheid Marion
15 minuten gesprekken
Michaelsfeest

Start 12:30 uur
Start 20:00 uur
Kinderen vrij

Tussen 12:30 en 13:30 uur

Jaarplanner:
Palmpasen moet je nog toevoegen in de jaarplanner.
We vieren Palmpasen op vrijdag 3 april 2020. Niet vergeten toe te voegen.
De toneelvoorstelling van klas 4 voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden aan het eind van de middag zal
die dag gewoon doorgaan.
Speelplein
De werkzaamheden aan het speelplein heeft niemand gemist.
Fase 1 van de sanering is inmiddels bijna afgerond. Het saneren bestond uit:
- Beperkt afgraven van de aangeven verontreiniging
- Verwijderen begroeiing
- Verplicht verharden met tegels
Als de verschillende externe controlerende instanties akkoord geven, is fase 1 volledig afgerond.
Fase 2 is het aanpakken van het kleuterspeelplein.
Dat staat in principe gepland in de herfstvakantie en hier is geen sprake van verontreiniging.
Als de planning zover rond is, zullen we dat melden in dit Bulletin.
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 de avond.
Na afloop zal er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. We hopen iedereen te mogen begroeten.

15-minuten gesprekken
Heeft iedereen ingetekend voor de 15-minuten gesprekken?
Maandag a.s. om 09.00 uur worden de inteken lijsten weggehaald.
Bij elke klas hangt een kopie van de intekenlijst.
Tijdens de 15 minuten gesprekken zal jullie gevraagd worden om de gegevens, zoals deze op de leerlingenkaart staan
in onze administratie te controleren.
Mochten er tussentijdse wijzigingen zijn, geef dit dan door bij Elina of Joep.
Groenten en bloemen verkoop
Aanstaande woensdag zal klas 6 na schooltijd weer de oogst verkopen van een seizoen hard werken op de schooltuin.
Vanaf 12:30 uur zal er een kraampje zijn bij de hoofdingang van het schoolgebouw met:
Aardappelen,
bietjes,
pompoenen,
bloemen en
noem maar op.
De opbrengst is bedoelt voor het eindkamp.
(Leuk als je een goed recept hebt met een van de genoemde producten dit ophangt op het prikbord.)
Michaelsfeest
Dit jaar wordt het Michaelsfeest in een nieuw jasje gegoten. De moedspellen worden per klas georganiseerd.
De klassen 1 t/m 5 zullen de draak verslaan in het park bij school.
We gaan dit doen op vrijdag 4 oktober vanaf 11.00 uur.
Afscheid Marion
Kleuterjuf Marion gaat ons na 26 jaar verlaten. Zij gaat met pensioen. Wij zullen haar missen.
Mocht je afscheid willen nemen van haar, dan kan dat op
vrijdag 27 september tussen 12.30 en 13.30 uur in de kleuterhal,
of op het kleuterplein (afhankelijk van het weer).
Agenda MR dinsdag 17 september 2019

Aanvang: 19:00 uur Vergaderdeel met directie:
1. Opening
2. Vaststellen agenda, notulist?
3. Schoolgids, tijdsplanning? Instemming MR
4. Financieel jaarverslag van De Berkel
5. Evaluatie start nieuw schooljaar
6. Begroting ouderbijdrage, plan van aanpak
7. School en beleidszaken: - Euritmie - voortgang schoolplein - Mediabeleid van de Berkelschool Ontruimingsoefeningen
Vergaderdeel zonder directie:
1. Taakverdeling binnen de MR, wie neemt de taak van Marion over
2. Notulen vorige vergadering
3. Doornemen jaarplan MR
4. Concept jaarverslag MR van vorig schooljaar
5. Mededelingen GMR-PO/ AMR - bijeenkomst koers en schoolplan VSNON in Zwolle
6. WTTK / Rondvraag
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,. Ook op de website van de
vrijescholen kun je meer informatie vinden https://www.berkelbasisonderwijs.nl/98/school-inbeeld/ouders/ouderkoor-gioia

