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

Bron: https://rilokinderkleding.nl/product/raamstickers-sinterklaas-en-of-kerst-statische-folie/

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 13 van 29 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

activiteit

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

5 december
6 december
9 december
13 december

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

Maandag
Woensdag

16 december
18 december

Viering 3e Advent
Paradijsspel

Donderdag

19 december

Kerstspel

Vrijdag
Dinsdag

20 december
7 januari

Kerstviering
Kleine Drie Koningenspel

Vrijdag

10 januari

Drie Koningenspel

Maandag
Maandag

2 december
2 december

8:30 – 9:30 uur

Kinderen vrij
Kinderen klas 6 onder
schooltijd naar bovenbouw
Klas 3 t/m 6 onder schooltijd
op de Zonnewende
Klas 1 t/m 6 onder schooltijd;
Voor ouders en
belangstellenden om 20:00 uur
Kinderen ’s middags vrij
Kleuters en klas 1 t/m 3 onder
schooltijd
Klas 4 t/m 6 onder schooltijd;
Voor ouders en
belangstellenden om 20:00 uur

De week van de gele streep
Nu het weer slechter wordt brengen meer ouders hun kinderen met de auto naar school. Er ontstaan onveilige
situaties voor de kinderen die op de fiets naar school komen als auto’s parkeren aan de gele streep.
Daarom is komende week ‘de week van de gele streep’.
Wij zullen autobestuurders er komende week op gaan attenderen, dat er aan de gele streep geen auto’s mogen
staan.
Alleen op de daarvoor bestemde plekken (bij de blauwe streep) mag je je auto parkeren en/of stoppen om kinderen
uit te laten stappen.
Piet is Piet en Sint is Sint
Komende week gaan wij op school weer veel zingen voor Sint en Piet.
In de liedjes die wij zingen heet Sint gewoon Sint en Piet gewoon Piet, niet groene Piet, niet blauwe Piet, niet zwarte
Piet, niet regenboog Piet, niet paarse Piet, …, maar gewoon Piet.

Adventstuintje Christengemeenschap
Het adventstuintje bij de Christengemeenschap zal plaatsvinden op zondag 1 december om 15.30 uur.
Het is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 3 of 4 jaar. Er is muziek, er wordt een verhaal verteld, de kinderen
lopen met de engel mee en steken een kaarsje aan. Het adventstuintje vindt plaats in de zaal van de kerk van de
Christengemeenschap, Badhuisweg 27. Graag goed op tijd aanwezig zijn. Om 15:30 uur worden de deuren gesloten.
Bij vragen graag contact opnemen met Adam Ricketts: adamricketts4@gmail.com of tel.: 0642588147
Schimmenspel “Scrooge en Marley”
Heeft u het Schimmenspel van “Scrooge en Marley” door Jeugdtheater Zjuust vorig jaar gemist?
Wegens groot succes wordt dit betoverende spel naar “A Christmas Carol” van Charles Dickens hernomen!
Geniet van het magische schaduwspel, de prachtige kleurstemming en de levende muziek zo passend als
voorbereiding op Kerst.
Tijd: Zondag 15 december om 15.00 uur
Locatie: Aula van de Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen.
Toegang vanaf 7 jaar.
Entree € 7,50 per persoon; kinderen t/m 14 jaar € 5,00 per kind.
Duur: 45 minuten.
Reserveren gewenst: reserveren@zjuust.nl of bel naar 06-15880045
Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
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.
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)

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?

