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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 14 van 13 december 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

Maandag
Dinsdag

16 december
17 december

Viering 3e Advent
Zingen in de zaal

Woensdag

18 december

Paradijsspel

Woensdag
Donderdag

18 december
19 december

Kleine Kerstspel
Zingen in de zaal

Donderdag

19 december

Kerstspel

Vrijdag
Maandag
Dinsdag

20 december
23 december
7 januari

Kerstviering
Begin kerstvakantie
Kleine Drie Koningenspel

Vrijdag

10 januari

Drie Koningenspel

Maandag
Woensdag

13 januari
15 januari

Start toetsweken klas 6
Ouderavond klas 6

Klas 1 t/m 6 en ouders
Start 8:30 uur
Klas 3 t/m 6 onder schooltijd
op de Zonnewende
Kleuters onder schooltijd
Klas 1 t/m 6 en ouders
Start 8:30 uur
Klas 1 t/m 6 onder schooltijd;
Voor ouders en
belangstellenden om 20:00 uur
Kinderen ’s middags vrij
t/m vrijdag 3 januari
Kleuters en klas 1 t/m 3 onder
schooltijd
Klas 4 t/m 6 onder schooltijd;
Voor ouders en
belangstellenden om 20:00 uur
t/m vrijdag 24 januari
Start 20:00 uur

Let op: De toetsweken voor klas 6 zijn verplaatst; zie hierboven.
Uitnodiging Kerst
Ter herinnering: de uitnodiging met daarin het programma rondom de kerst(spelen) is samen met Berkelbulletin no.
13 (d.d. 29 november j.l.) verstuurd.
Mocht je nog een papieren versie van de uitnodiging willen, dan kun je deze ophalen bij Joep of Elina.

Klein Kerstspel voor peuters en kleuters
Speciaal voor de peuters en kleuters wordt weer het “Kleine Kerstspel”
opgevoerd. Maar ook grote mensen en kinderen zijn van harte welkom. In dit
korte spel (duur ongeveer 25 minuten) komen bekende kerstliedjes voor, die
meegezongen mogen worden. Maria en Jozef gaan op weg naar Bethlehem en
vinden uiteindelijk onderdak in een stal. De engel uit hemelhoogten verkondigt
aan twee eenvoudige herders, Mops en Korridan, de blijde boodschap. Zij gaan
dan op weg in de donkere nacht om het Kerstkind te zoeken.
Wanneer: zaterdag 21 december om 15:00 uur (precies)
Waar: Johanneskerk van de Christengemeenschap,
Badhuisweg 27, 7201 GM Zutphen
De deuren van de Johanneskerk gaan om 14:45 uur open.
Na afloop van de opvoering staan de herders met hun mutsen in de gang om uw
vrijwillige bijdragen in ontvangst te nemen.

Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
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
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)

