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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 7 van 17 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

Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

21 oktober
28 oktober
5 november
6 november
11 november
12 november
12 november
19 november

activiteit
Begin herfstvakantie
STUDIEDAG
Ouderavond klassen 2
Landelijke leraren staking
Sint Maarten
Ouderavond klas 1
MR vergadering
Ouderavond klas 5

t/m vrijdag 25 oktober
Kinderen vrij
Start 20:00 uur
KINDEREN VRIJ
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 uiterlijk 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.

Landelijke leraren staking
De vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv hebben een staking aangekondigd voor:
woensdag 6 november, de week dat de begroting van OCW in de Tweede Kamer wordt besproken.
De bonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en
minder werkdruk!
Het bestuur en scholen staan achter de eisen van de vakbonden en geven gehoor aan de oproep tot staken.
Dit betekend dat de school op woensdag 6 november gesloten zal zijn en de kinderen dus vrij zijn.
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!
Vrijwillige ouderbijdrage en de juiste gegevens
Tijdens de 15-minuten gesprekken hebben jullie de leerlingenkaart van jullie kinderen gecontroleerd en wijzigingen
aangebracht waar nodig.
Mochten er tussentijdse wijzigingen zijn geef dit dan door aan Joep en/of Elina.
Nu alle gegevens correct zijn opgenomen kunnen wij mails aan ouders versturen via ons leerlingen administratie
systeem.
De brief betreft de vrijwillige ouderbijdrage, zoals aangekondigd in het berkelbulletin van vorige week, is
gisterenmiddag via het administratie systeem verzonden.
Mocht je deze mail niet hebben ontvangen, kijk dan in je ongewenste mail, misschien dat hij daar terecht is gekomen.
Het betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage zal vanmiddag per mail worden verstuurd.
We hopen dat ouders de mogelijkheden hebben ons (kinderen) financieel te ondersteunen.
Tuinbouw,
Hout bewerken en
Euritmie,
zijn de speerpunten. De excursies (en in het echt beleven) zijn de activiteiten om te verankeren in de
ontwikkelingslijnen.
Kinderen en ouders kijken ernaar uit om te “beleven”.
Verkeer:
Nu het weer slechter weer wordt merken we, dat meer ouders met de auto naar school komen.
Willen de ouders die kinderen met de auto naar school brengen goed opletten waar, alleen op de daarvoor bestemde
plekken (bij de blauwe streep), en hoe ze hun auto parkeren.
Zet geen auto’s voor de fietsenstalling.
Er ontstaan soms onveilige situaties voor de kinderen die op de fiets naar school komen.

