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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 10 van 8 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

Datum

Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

11 november
12 november
12 november
19 november
26 november

Woensdag

27 november

Maandag
Donderdag
Vrijdag

2 december
5 december
6 december

activiteit
Sint Maarten
Ouderavond klas 1
MR vergadering
Ouderavond klas 5
Informatieavond/ scholenmarkt
VO
Informatieavond/ scholenmarkt
VO
Viering 1e advent
Sinterklaas op school
Studiedag

Kinderen ’s middags vrij
Start 19:30 uur
Start
Start 20:00 uur
Voor ouders en kinderen klas 6
Voor ouders en kinderen klas 6

Kinderen vrij

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!
Avondvierdaagse
Gezocht voor de avondvierdaagse:
- twee ouders die de organisatie van de avondvierdaagse op zich willen nemen
- twee ouder die het drinken tijdens de avondvierdaagse willen regelen
De afgelopen jaren werd de avondvierdaagse georganiseerd door o.a. Angela haar
dochter zit inmiddels in klas 6 en het is tijd om het stokje over te dragen. Graag deelt zij
haar kennis en ervaring met de nieuwe organisatoren.
Vind jij het leuk om dit te doen, neem dan contact op met Elina
(e.schrijvers@vrijeschoolzutphen.nl)

Boeken voor de schoolbieb
Bij Total hebben ze nu een actie om kinderboeken te tanken. Voor elke 10 liter benzine krijg je een
sticker. Als je vier stickers hebt, kun je voor 1,50 een kinderboek aanschaffen. Tank je toevallig bij
Total en wil je de schoolbibliotheek steunen? Neem dan een boek voor ons mee! Je kunt het eerst
door je eigen kind laten lezen. Dubbele winst! Alvast bedankt allemaal!
Meer info: https://www.total.nl/acties-promoties/boeken-tanken-bij-total
Minilessen vrijeschool Zutphen V.O.
Vrijdagmiddag 13 december geeft de vrijeschool Zutphen V.O. minilessen voor (mogelijk) nieuwe leerlingen.
Klas 6 gaat daar naar toe en maakt zo kennis met onze bovenbouw.
Agenda MR vergadering dinsdag 12 november

Vergaderdeel met directie: 19:00 – 20:15 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda, notulist
3. Communicatie: Actiepunten communicatie lijnen. Wanneer in welke periode?
4. Concept begroting, hoe regelen we de bespreking hiervan?
5. School en beleidszaken:
- voortgang schoolplein fase 2
- verkeersactie (rappel gemeente)
6. Ingekomen: WIFI in de school
7. Verantwoording oudergelden 2018-2019

Vergaderdeel zonder directie: 20:15 – 21:00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Notulen vorige vergadering
Vaststellen jaarverslag
Mededelingen GMR-PO/ AMR
Verslag bijeenkomst koers en schoolplan VSNON in Zwolle
Instemmingsverzoek Schoolplan en advies op de koers
WTTK / Rondvraag

Gezocht: Deskundige voor financiële commissie
De Zonnewende en De Berkel vallen beide onder het bestuur van stichting VSNON.
Binnen de medezeggenschap is er een gezamenlijk overlegorgaan, de GMR PO. De GMR PO maakt gebruik van een
financiële commissie om zich te laten adviseren. Deze commissie kijkt mee met de controller en komt uiteindelijk met
een advies aan de GMR PO.
De commissie bestaat uit leden van het voortgezet onderwijs en leden van het primair onderwijs.
In het najaar is de commissie actief aangezien de begroting dan wordt samengesteld.
Heb je een financiële achtergrond en een klein beetje tijd?
Reageer dan naar: vsnon.gmr@gmail.com of bel, APP of SMS met (06) 263 19 493.
Collegiale ondersteuning en ondersteuning bij zorg
Elke leerkracht heeft naast de kwaliteiten die een onderwijsmens heeft ook persoonlijke kwaliteiten door ervaring in
het vak, scholing, persoonlijke interesses, betrokkenheid, etc.
Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten ondersteunen we elkaar en daarmee leerlingen, die extra zorg nodig
hebben. Daarnaast zijn er leerkrachten die de specifieke taak als IB-er hebben.
Om ervoor te zorgen dat de juiste ondersteuning aan het kind (en de leerkracht) kan worden gegeven zorgen Joep en
Roos dat dit zo doeltreffend mogelijk is. Vaak zul je dus in mailverkeer de mailaccounts van Roos of Joep aantreffen.
Natuurlijk is de privacy van ouder en kind gegarandeerd.
We staan samen met ouders voor de juiste ondersteuning.
Heb je vragen, stel die dan aan de leerkracht, Roos en Joep. In collegiale ondersteuning gaan we ervan uit dat je met
de ouders “samen sterk staat”.
Plein afronding fase 2
Donderdag is fase 2 (zandbak, bestrating en hemelwater kolken) afgerond.
Komende week zal er een controle worden uitgevoerd en we moeten dan wachten op akkoord op de rapportage.
Op het plein maken we een afscheiding waar kliko’s komen om het afval te scheiden (gft, PMD, papier, glas, etc.)

Schooltoneelkleding
toe aan onderhoud en vervanging
Toneelkledinggroep van de Berkel en Zonnewende zoekt creatieve hulp om de bestaande toneelkleding te
repareren en nieuwe kleding te maken. Het gaat om kleding die gebruikt wordt in de kerstspelen in de
scholen. (De spelen zijn: het Paradijsspel, Herder/Kerstspel, Driekoningenzangspel en het
Driekoningenspel).

Vind jij het leuk om met een aantal andere of zelf thuis een klus(je) op je te nemen en kan jij goed met stof
overweg of wil je er beter in worden? Er zijn klussen van groot naar klein. Ook patroon tekenen,
kringloopwinkels aflopen, lijmen en schilderen zijn vaardigheden die ingezet kunnen worden. Ben je zelf
niet degene die we moeten hebben? Tip dan mensen in je netwerk die dit leuk zouden kunnen vinden.

Vind je het fijn dat de spelen opgevoerd worden en wil je actief iets doen zonder direct op het toneel te
klimmen? Meld je dan aan via Koen@defyn.nl voor meer informatie en vragen kan je ook bellen op
0682741453

Meld je aan bij de toneelkledinggroep

Koen@defyn.nl

