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BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 12 van 22 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

Dinsdag

26 november

Woensdag

27 november

activiteit

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

5 december
6 december
9 december
13 december

Informatieavond/ scholenmarkt
VO
Informatieavond/ scholenmarkt
VO
Viering 1e advent
Inloopspreekuur GGD
Spreekkamer 3 Korenbloem
Sinterklaas op school
Studiedag
Viering 2e Advent
Minilessen vrijeschool Zutphen VO

Maandag

16 december

Viering 3e Advent

Maandag
Maandag

2 december
2 december

Voor de ouders van de
kinderen van klas 6
Voor de ouders van de
kinderen van klas 6
8:30 – 9:30 uur

Kinderen vrij
Kinderen klas 6 tijdens
schooltijd naar bovenbouw

Informatieavond/ scholenmarkt VO
Dinsdag 26 en woensdag 27 november a.s. is er een informatieavond/ scholenmarkt VO voor de ouders van de
kinderen van klas 6 (niet voor de kinderen, in tegenstelling tot wat er in het vorige Berkelbulletin vermeld stond).
Tijdens deze avonden kunnen de ouders kennismaken met de middelbare scholen uit Zutphen en omgeving. Meer
informatie zie de posters bij het lokaal van klas 6.
Sintcadeaus kleuterklassen en klas 1 t/m 3
Op de eerste zolder (bij de keuken trap op, eerste deur rechts, doorlopen, kleine trapje op, deur door) staan voor de
drie kleuterklassen en klas 1 t/m 3 dozen klaar om de Sintcadeaus in te doen.
Iedere klas heeft een eigen doos met een afvinklijst erop.
Ingepakte cadeaus, voorzien van naam kind, in de daarvoor bestemde doos doen en niet vergeten af te vinken op de
lijst (achter de naam van de leerling) dat het cadeau erin zit.
Dennengroen voor adventstuintjes kleuters
Om in de kleuterklassen op eerste advent adventstuintjes te kunnen maken zijn wij opzoek naar dennengroen.
Welke ouders zouden er voor dennengroen kunnen zorgen?
Het dennengroen kan op vrijdag 29 december worden afgegeven bij de kleuterklassen.
Op maandagmiddag 2 december het groen ook graag weer ophalen.
Kun jij (wat) dennengroen verzorgen? Laat het dan zo snel mogelijk weten aan Elina of Joep
(directie@vrijeschoolzuphen.nl)

Avondvierdaagse
Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld om de organisatie van de avondvierdaagse
op zich te nemen.
Om dit schooljaar als school weer te kunnen meelopen zijn wij nog steeds dringend
opzoek naar:
-

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)
Antroposofische Bibliotheek Enkidoe
Wie z’n kind(eren) naar een Vrijeschool brengt kiest bewust voor een bepaalde vorm van onderwijs. Onderwijs dat
stoelt op een bepaald mens- en wereldbeeld.
Vroeger of later wil je dan mogelijk eens iets meer weten over een bepaald facet uit de enorme, kleurrijke waaier van
thema’s die voortvloeien uit en samenhangen met dat mens- en wereldbeeld.
Dan biedt wellicht de Antroposofische Bibliotheek in Zutphen uitkomst.
Er is daar namelijk een schat aan boeken te vinden over uiteenlopende onderwerpen, zoals opvoeding, onderwijs,
landbouw, geneeskunde, voeding, innerlijke ontwikkeling, (kunst)geschiedenis, de jaarfeesten, verhalen voor kinderen
en volwassenen, over actuele vraagstukken zoals inenten, euthanasie en orgaandonatie en noem maar op.
Voor de prijs van één (stevig) boek - €25 euro - kun je je een kalenderjaar lang vrijwel ongelimiteerd verdiepen in
thema’s van je keuze, belicht vanuit het antroposofische gedachtengoed en ervaringsbereik.
Kom je eens kijken? Je bent van harte welkom in Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13 in Zutphen.
Voor o.m. de openingstijden zie https://www.enkidoe.nl/antroposofische-bibliotheek-4.html
Kinderpostzegels
Klas 6 heeft afgelopen september meegedaan met de Kinderpostzegelactie. Daarbij hebben zij ervoor gekozen om het
door hun opgehaalde geld aan een eigen gekozen lokaal doel te besteden. Als lokale doel hebben zij de Warm
Welkom Tas voor kinderen die noodgedwongen in de opvang terecht komen gekozen. Met elkaar hebben zij voor
€920,- opgehaald voor dit lokale doel. Een geweldig bedrag!

INLOOPSPREEKUUR JEUGDGEZONDHEID
Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?
Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst,
overgewicht, voeding of zindelijkheid.
Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid?
• Ouders
• Leerlingen
• Leerkrachten
Wanneer is er een inloopspreekuur?
Dit schooljaar zijn de spreekuren op:
2 december, 19 maart en 16 juni van 8.30- 9.30 uur.

Wie houdt het inloopspreekuur?
De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder.
Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met
horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.

Contactgegevens
Suzanne Drieënhuizen, jeugdverpleegkundige
 088 - 4433108 (direct)
 088 - 4433000 (algemeen)
 s.heeregrave@ggdnog.nl
Website: www.ggdnog.nl

Meer informatie over jeugdgezondheid?
Wat is jeugdgezondheid?

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

