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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 3 van 19 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

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Dinsdag

19 september
20 september
23 september
25 september
25 september
27 september
30 september
4 oktober
8 oktober

activiteit
15 minuten gesprekken
Studiedag; 100 jaar Waldorf
15 minuten gesprekken
Groenten en bloemen verkoop
15 minuten gesprekken
Afscheid Marion
15 minuten gesprekken
Michaelsfeest
Ouderavond klas 4

Kinderen vrij
Start 12:30 uur
Tussen 12:30 en 13:30 uur

Start 20:00 uur

15-minuten gesprekken
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.)
Michaëlsfeest
Dit jaar wordt het Michaëlsfeest 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).
Oude spijkerbroeken
Voor het afwerken van een van de handwerkopdrachten is juf Irene op zoek naar oude spijkerbroeken.
Heb je nog een oude spijkerbroek liggen die je kwijt wil? Geef deze dan af bij juf Irene.
Antwoordapparaat
Sinds dit schooljaar kan je geen boodschappen meer inspreken op het antwoordapparaat.
Kijk op de jaarplanner hoe je ons kunt bereiken.
Schoolbieb
Afgelopen woensdag hebben 10 ouders biebboeken op AVI-niveau gestickerd en gestempeld EN in de kast gezet!
Super bedankt namens alle kinderen van de school.
Boeken voor de schoolbieb
We zijn nog steeds op zoek naar goede, mooie kinderboeken met harde kaft. Juist ook boeken voor beginnende
lezers! De druk moet zijn van NA 1997 i.v.m. nieuwe spelling.
Jeugdtheater Zjuust:
Er is nog plek in de nieuwe theaterspeelklas van Jeugdtheater Zjuust.
De theaterklas is voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4 e 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
Jaaropening
Woensdagavond j.l. was de jaaropening voor ouders. Nadat Irene (handwerken / houtbewerking) de
grondsteenspreuk had voorgedragen hebben we twee liederen met elkaar gezongen o.l.v. Anja.
De organisatiestructuur binnen school is veranderd, Marieke, Soscha, en Anja hebben hierover verteld. In kleinere
groepjes wordt vergaderd, de lijntjes zijn kort en de sfeer is persoonlijker. Zeer waardevol volgens de leerkrachten.
Iedere leerkracht heeft zich kort voorgesteld.
Als afsluiting is meegedeeld dat de ouderverenging besloten heeft zich terug te trekken. De school gaat dit oppakken
samen met de medezeggenschapsraad. Binnenkort ontvangt iedereen hierover een brief met meer informatie.
De MR heeft zich gepresenteerd.
Hierna hebben we de avond afgesloten met een lied o.l.v. Anja.
Dorsen klas 4

