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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 5 van 3 oktober 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

Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Maandag

4 oktober
8 oktober
15 oktober
21 oktober
28 oktober

activiteit
Michaëlsfeest
Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Begin herfstvakantie
STUDIEDAG

Start 11:00 uur
Start 20:00 uur
Start 20:00 uur
t/m vrijdag 25 oktober
Kinderen vrij

Michaëlsfeest
Dit jaar wordt het Michaëlsfeest in een nieuw jasje gegoten. De draak is natuurlijk aanwezig; de locatie is gewijzigd.
De moedspellen worden dit keer per klas georganiseerd.
De klassen 1 t/m 5 zullen de draak verslaan in het park bij school (op het veld na het bruggetje over de Berkel,
vanuit school gezien).
We gaan dit doen op vrijdag 4 oktober vanaf 11.00 uur. Ouders zijn van harte welkom om dit drakenfeest bij te
wonen.
De weersvoorspellingen voor morgen (4 oktober) zijn herfstig, regen, nat en een beetje wind.
Zorg dat de kinderen goede regenkledingen en -schoenen/-laarzen bij zich hebben.
Juf Soscha
De zon kwam gisterenochtend zachtjes door terwijl juf Soscha de dag begon met het mededelen van een bijzonder
berichtje.
Juf Soscha verwacht namelijk in april een kindje.
Zij heeft het nieuws gisteren aan de kinderen en ouders van haar klas verteld.
Namens het team van de Berkel willen wij haar van harte feliciteren met dit heugelijke nieuws en haar een fijne
zwangerschap toewensen.
Wat dit betekent op het gebied van het personeelsmanagement, horen jullie t.z.t.
Tuindagen
Dat de tuindagen, zoals deze vermeld stonden in ‘Binnenste Buiten’ nummer 4, niet doorgaan weten jullie al.
Immers, zoals uitgelegd in het berkelbulletin van 13 september, kunnen we pas weer beginnen met het inrichten van
het plein nadat fase 1 en 2 zijn afgerond.
Wij zullen jullie hier t.z.t. via dit bulletin over berichten.

Inschrijven kleine broertjes en zusjes
Beste ouders van onze school die nog kinderen onder de vier jaar hebben…
Voor die kleine broertjes en zusjes willen wij graag een plekje kunnen reserveren in een van onze kleuterklassen
vanaf hun 4e verjaardag.
Het is belangrijk dat we op tijd weten, voor nu en ook de komende schooljaren, welke kinderen we kunnen plaatsen.
In principe willen we ruimte houden voor broertjes en zusjes mits deze 2 jaar vooraf zijn ingeschreven. Inschrijven
kan alleen met een volledig ingevuld inschrijfformulier. (Zie de link hieronder.)
Actie voor nu:
Voor alle broertjes en zusjes moet snel het formulier worden ingevuld.
(Ook als plaatsing is toegezegd.)
Graag vóór vrijdag 18 oktober bijgaand nieuwe formulier aanmelding en inschrijving voor jullie aanstaande
kleuter(s) volledig invullen.
Het formulier is ook te downloaden door op de volgende link aan te klikken:
https://www.berkelbasisonderwijs.nl/berkel/userfiles/file/2019-2020/190926%20Inschrijfformulier%20nieuw.pdf
Het volledig ingevulde formulier dient te worden geretourneerd aan directie@vrijeschoolzutphen.nl, of afgeven bij
Elina.
Wij kunnen anders een plek te zijner tijd niet garanderen.
Voor vragen kun je terecht bij Elina en Joep.
Aanmeldingen
Zowel De Berkel als De Zonnewende kunnen niet altijd alle aangemelde leerlingen plaatsen. Geregeld komt dan de
vraag naar boven of er geen derde stroom moet worden gestart.
Een aantal jaren geleden is het aantal vrijebasisscholen in de stichting teruggebracht van drie naar twee. Met twee
goed gevulde vrijebasisscholen in Zutphen kunnen we nu de leerlingen goed vrijeschoolonderwijs aanbieden, waarbij
ook ruimte is voor de extra's. Voor het starten van een derde stroom die uitgroeit tot een volwaardige vrijebasisschool
is een jaarlijkse instroom van ongeveer 30 kinderen noodzakelijk. We achten dat niet realistisch en zijn dus niet
voornemens om op korte termijn een derde stroom in te richten. Wel houden we de vinger aan de pols en bekijken
we jaarlijks de ontwikkelingen.
Namens het bestuur en directies onderbouw.

