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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 6 van 11 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

Dinsdag
Woensdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

15 oktober
16 oktober
21 oktober
28 oktober
5 november
11 november
12 november
12 november
19 november

activiteit
Ouderavond kleuters
Groenten en fruitverkoop
Begin herfstvakantie
STUDIEDAG
Ouderavond klassen 2
Sint Maarten
Ouderavond klas 1
MR vergadering
Ouderavond klas 5

Start 20:00 uur
Start 12:15 uur
t/m vrijdag 25 oktober
Kinderen vrij
Start 20:00 uur
Kinderen ’s middags vrij
Start 19:30 uur
Start 20:00 uur

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.
(Dus voor alle kinderen die na 11-10-2015 geboren zijn, 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.

Boeken voor de schoolbieb
Heb je thuis kinderboeken over die niet meer gelezen worden? De
schoolbibliotheek is er heel blij mee! Met name de eerste leesboekjes, niveau
START en M3 zijn nodig. Ook boeken van Fantasia/Geronimo Stilton, Het leven
van een Looser, de waanzinnige boomhut, Harry Potter en alle boeken van
Tosca Menten, worden echt stukgelezen. Dus die willen we graag hebben! Het
liefst hebben we boeken een harde kaft. Ze moeten in erg goede staat zijn. De
druk moet zijn van NA 1997 i.v.m. nieuwe spelling. Dat is echt belangrijk.
Boeken van voor die tijd mogen niet in de schoolbieb en belanden bij het oud
papier. Ook informatieboeken en prentenboeken zijn welkom! Prentenboeken
worden voorgelezen en mogen ook van voor 1997 zijn. Boeken kunnen worden
ingeleverd in de kartonnen doos die op de boekenkast staat met boeken die
geplakt moeten worden. Alvast heel erg bedankt allemaal!
Groenten en fruitverkoop klas 6
Aan alle wachtenden op groente en fruit:
’s Woensdags verkoopt klas 6 uit de schooltuin moesappels en pompoenen.
Én heerlijke zelfgemaakte soep en koek.
Noteer: woensdag 12:15-12:45 uur
Driekoningenspel (herhaling)
Ieder jaar brengt een trouwe groep spelers het driekoningenspel ten tonelen voor de scholen en ouders van de
vrijescholen in Zutphen en omgeving. Ook dit jaar gaan we weer op enkele woensdag avonden repeteren. Goed
nieuws, er is plek voor enkele nieuwe spelers.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 16-10-2019 in De Berkel school, Henri Dunantweg 4, 7201 EV Zutphen. Op
deze bijeenkomst gaan we nog niet repeteren maar maken we weer kennis en verdelen we de rollen. De eerste
repetitie is vervolgens op 13 november.
Geef je direct op bij Elina of Joep (directie@vrijeschoolzutphen.nl)
Vrijwillige ouderbijdrage
Belangrijk voor de vakken in het vrijeschoolconcept:
Euritmie,
Tuinbouw en
Houtbewerken

Waarom ook al weer?
De overheid verstrekt de school een subsidie waar primair onderwijs voor geboden moet worden. Hier zijn scherpe
regels voor. Deze basisvoorziening is voor alle scholen gelijk. Indien een school meer wenst te bieden,
(en voor die kwaliteit staan we), zullen de extra kosten door de school zelf gedragen moeten worden.
Wij willen vrijeschoolonderwijs bieden, dat een breed aanbod omvat,
meer dan de overheid als norm vergoedt. Dit kost extra geld.
Om dat te bieden is er een vrijwillige bijdrage per kind nodig.
Om het voor iedereen makkelijker te maken zullen wij de vrijwillige ouderbijdrage vanaf dit schooljaar innen via ons
administratiesysteem Schoolkassa.
Volgende week zullen jullie een brief ontvangen met meer informatie over de ouderbijdrage: Over hoe jullie deze
via Schoolkassa kunnen betalen en een begroting van te besteden ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020.

