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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 8 van 1 november 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
Dinsdag

Datum

activiteit

5 november

Start pompoenenverkoop klas 6

Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

5 november
6 november
11 november
12 november
12 november
19 november
26 november

Woensdag

27 november

Ouderavond klassen 2
Landelijke leraren staking
Sint Maarten
Ouderavond klas 1
MR vergadering
Ouderavond klas 5
Informatieavond/ scholenmarkt
VO
Informatieavond/ scholenmarkt
VO

Tijd: voor en na schooltijd
t/m vrijdag 8 november
Start 20:00 uur
KINDEREN VRIJ
Kinderen ’s middags vrij
Start 19:30 uur
Start 20:00 uur
Voor ouders en kinderen klas 6
Voor ouders en kinderen klas 6

Sint Maarten
Vanaf dinsdag 5 november t/m vrijdag 8 november verkopen de kinderen van klas 6 ‘s morgens bij aanvang
van de school en aan het eind van de middag pompoenen. De helft van de opbrengst gaat naar het kamp voor klas 6.
Klas 1 t/m 4 gaan pompoenen en knollen uithollen.
Voor het uithollen van de pompoenen en knollen nemen de kinderen van klas 1 t/m 4 een pompoen/knol en
gereedschap (appelboortje, scherpe lepels, mesjes om figuren te snijden) voorzien van naam en in een zakje
mee naar school.
Uiterlijk vrijdag 8 november moeten de pompoenen/knollen en het gereedschap op school zijn.
De uitnodiging voor Sint Maarten zal begin volgende week met de kinderen mee naar huis gaan.
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 betekent dat de school op woensdag 6 november gesloten zal zijn en de kinderen dus vrij zijn.

Rogge zaaien klas 3
Klas 3 van juf Eva en juf Sas is afgelopen week naar de schooltuin geweest. Voor het eerst met z’n allen op de fiets.
Wat een kanjers.
Samen met meester Arjan hebben ze op de tuin winterrogge gezaaid.
De hele klas trok als “langhorse” aan de eg om het stukje grond los te maken.
Toen de aarde rul genoeg was hebben de kinderen als echte akkermannen/vrouwen
de roggekorrels op het land gestrooid.
Na de gedane arbeid fietsten we tevreden naar school terug.

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.
Adventskoor kleuters
We zoeken nog ouders die het leuk vinden om mee te zingen in het adventskoor bij de kleuters. Op 2, 9 en 16
december zingen we van ongeveer 8.20 tot half 9 mooie kerst- en adventsliedjes bij de kleuters. Als de kinderen
worden gebracht wordt er gezongen door een groepje ouders, in het donker, met kaarsjes. We kunnen nog wel wat
extra ouders gebruiken en helemaal mooi zou zijn als zich ook nog wat vaders aanmelden!
We repeteren een paar keer in de ochtend na het brengen, data in overleg.
Aanmelden kan bij Marike Tuin (moeder Jorate klas Marjet), mariketuin@hotmail.com
Ook ouders van grotere kinderen zijn welkom!
Driekoningenspel
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. we zijn nog op
zoek naar 1 medespeler. De rol die nog ingevuld mag worden is
die van Viligratia, wat tekst betreft een kleinere rol. Op de
afbeelding rechts is de Viligratia van vorig jaar in het midden te
zien (met boek).
Heb je zin om (weer) eens mee te doen of ken je iemand die
dat zou willen? Neem dan contact op met Koen Defyn via
koen@defyn.nl of op 0682741453
Toneelkleding
Ieder jaar wordt er vol passie gespeeld op het toneel en daar is de kleding een onderdeel van. Er gaat wel eens iets
stuk of het is simpelweg versleten. Wil je graag meewerken en of denken aan de toneelkledinggroep? neem contact
op met Koen Defyn via koen@defyn.nl of op 0682741453

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!
Pleinwerk
Tijdens de herfstvakantie is het plein aan de kleuterkant aangepakt.
De zandbak is uitgegraven en het zand is vernieuwd.
Door onvoorzien aangetroffen leidingen en riolering moesten die eerst worden herzien.
Eerder hebben we dat Fase 2 genoemd. De zijkant van de school is ook inmiddels opgepakt. Zand afgegraven en
nieuw schoon zand aangebracht. Ook hier is opnieuw de vereiste nieuwe harde afdeklaag voorzien.
Bij de fietsenrekken kunnen we nu grasbetonklinkers leggen en daarna de fietsenrekken uitbreiden.
Als dit allemaal is afgerond, kunnen we een inrichtingsplan opstellen.
Vragen? Kan je aan Joep stellen.
Ouderbijdrage
We hebben de afgelopen weken al veel betalingen via Schoolkassa mogen ontvangen.
Dank hiervoor.

