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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 15 van 20 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

23 december
7 januari

Begin kerstvakantie
Kleine Drie Koningenspel

Vrijdag

10 januari

Drie Koningenspel

Maandag
Woensdag
Dinsdag

13 januari
15 januari
21 januari

Donderdag
Vrijdag

23 januari
24 januari

Start toetsweken klas 6
Ouderavond klas 6
Ouderavond kleuters
(schoolrijpheid)
Ouderavond klas 4
Toneelopvoering klas 3

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
Start 20:00 uur
Start 20:00 uur

Let op: De toetsweken voor klas 6 zijn verplaatst; zie hierboven.
De toetsweken van klas 1 t/m 5 zijn verplaatst naar maart 2020
Uitnodiging Driekoningenspel
Op vrijdag 10 januari 2020 voert een groep amateur spelers Zutphen het traditionele
Driekoningenspel op in de Grote Zaal van vrijeschool De Berkel, Henri Dunantweg 4 in
Zutphen. Het spel begint om 20 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De toegang is
gratis, een vrije gift na afloop is welkom.
Bezoek (en like) het Driekoningenspel Zutphen ook op Facebook:
facebook.com/DriekoningenspelZutphen
Plak een poster
Blij met het Driekoningenspel? Hang een poster achter je raam! De poster zit in de
bijlage.

Kerstspel
Een kleine impressie van het kerstspel dat gisteren is opgevoerd.
Wat was het mooi.
Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Damtoernooi klas 5
Milou, Kaya, Daan en Niek hebben afgelopen zaterdag namens klas 5
meegedaan aan het schooldamtoernooi in Brummen. En wat hebben zij het
goed gedaan! Zij zijn daarbij namelijk op een hele mooie derde plaats
geëindigd, en dus door naar de halve finale van Gelderland.

Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
(Om het Bulletin leesbaar te houden, proberen we de berichten die al eerder zijn opgenomen te herhalen)
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.

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)

