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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 4 van 27 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

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Maandag

30 september
2 oktober
4 oktober
8 oktober
15 oktober
21 oktober
28 oktober

activiteit
15 minuten gesprekken
Groenten en fruit verkoop
Michaëlsfeest
Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Begin herfstvakantie
STUDIEDAG

Start 12:30 uur
Start 20:00 uur
Start 20:00 uur
t/m vrijdag 25 oktober
Kinderen vrij

Schoolfoto’s
Maandag 30 september a.s. zullen de kaartjes met de inloggegevens om de schoolfoto’s te bestellen in de klas
worden uitgedeeld.
Houd dus in de gaten of deze ook thuis worden afgegeven en niet onderin een schooltas blijven zitten.
15-minuten gesprekken
Tijdens de 15 minuten gesprekken zal (en is) 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 rechtstreeks 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:
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.)

Pannenkoeken klas 4
Een aantal kinderen van klas 4 hebben, met hulp van een echte kok (Eveline),
pannenkoeken gebakken van eigen gezaaide, geoogste en gedorste rogge.
11,3 kg roggemeel was de opbrengst nadat het graan bij de molen in
Warnsveld gemalen was. De pannenkoeken waren niet alleen heel lekker, maar
konden ook gebruikt worden bij het oefenen met breuken.
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.

Verslag MR vergadering:

Korte terugblik start van het schooljaar:
De school is goed gestart. De herrie betreffende de werkzaamheden op het schoolplein zorgde niet voor ernstige
verstoring van de lessen. Er is hard gewerkt en spoedig waren de werkzaamheden afgerond. Er gaat een keuring
komen waarna het plein aangekleed kan worden met groen. Dit zal zeker nog enkele weken in beslag nemen. In de
zaal is, samen met de kinderen, een goede start gemaakt. De nieuwe vergaderstructuur binnen het college is van
start gegaan en wordt door ieder positief ervaren.

Financieel jaarverslag:

Er is een financieel jaarverslag gemaakt door de stichting. De Berkel is hier een onderdeel van. We hebben het
jaarverslag ontvangen, het is een groot verslag en het kost veel tijd om de gegevens van De Berkel eruit te halen.

Ouderverenging:

Er is een gesprek met de huidige oudervereniging geweest. Ze zijn voornemens om het innen van de oudergelden
aan de school terug te geven. De medezeggenschapsraad, oudergeleding, geeft instemming op deze procedure met
als voetnoot dat de voorzitter van de ouderverenging hetgeen besproken is bevestigd. Inmiddels is dat gebeurd. De
MR zal vanaf heden toezicht houden op de begroting, brief die naar ouders gaat en verantwoording van de besteding
van de ouders.

Euritmie:

We bespreken hoe de inzet van euritmie dit jaar is gepland. De kleuters en klas 1 krijgen euritmie. De overige klassen
krijgen, net als vorig schooljaar, circuslessen. Dit vloeit voort uit eerder gemaakte afspraken.
Overige zaken:
Er is dit jaar een jaarplanner gemaakt. Het jaarboekje is daarmee vervallen. De informatie die in het jaarboekje staat
is ook beschikbaar op de website.
De schoolgids zal binnenkort verschijnen.

Verkeer:

De actie ‘verkeer’ parkeren we tot na de herfstvakantie. Dit in verband met onze drukke agenda’s. Mocht er een ouder
zijn die hierin mee wil denken dan horen we dat graag.

