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

Bron: https://www.margriet.nl/fitengezond/psyche/tot-wanneer-gelukkig-nieuwjaar-wensen/

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 16 van 10 januari 2020
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

Vrijdag

10 januari

Drie Koningenspel

Maandag
Woensdag
Dinsdag

13 januari
15 januari
21 januari

Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Maandag

23 januari
24 januari
28 januari
3 februari

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

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
Onder schooltijd
Start 20:00 uur
t/m vrijdag 21 februari
Planning hiervoor volgt nog

Let op: De toetsweken en oudergesprekken voor klas 6 zijn verplaatst; zie hierboven.
De toetsweken van klas 1 t/m klas 5 zijn verplaatst naar maart 2020
Broertjes en zusjes
Dit schooljaar zijn tot onze vreugde weer een aantal broertjes en zusjes geboren.
Deze kleine broertjes en zusjes willen wij graag opnemen op de instroomlijst van onze kleuterklassen.
Het is belangrijk dat we op tijd weten, voor nu en ook de komende schooljaren, welke kinderen we kunnen plaatsen.
Vergeten jullie dus niet om voor deze nieuwe broertje en zusje een registratieformulier in te vullen.
Het formulier kun je ophalen bij de administratie en is ook te downloaden door op de volgende link aan te klikken:
https://www.berkelbasisonderwijs.nl/berkel/userfiles/file/2019-2020/191216%20registratieformulier%20.pdf
Het volledig ingevulde formulier dient te worden geretourneerd aan directie@vrijeschoolzutphen.nl, of afgeven bij
Elina.
Als wij een registratieformulier hebben ontvangen kunnen wij de kinderen opnemen op de instroomlijst.
Zonder het ingevulde registratieformulier kunnen wij een plek te zijner tijd niet garanderen.
Voor vragen kun je terecht bij Elina en Joep.

Toetsen en keuzes op de Berkelschool
Vanaf dit kalenderjaar zullen wij gebruik maken van Boom LVS toetsen voor taal en rekenen. Dit zijn officiële door het
ministerie goedgekeurde toetsen.
De keuze hiervoor is gemaakt nadat het team een presentatie en workshop van Boom toetsen heeft gevolgd. Daaruit
bleek dat Boom toetsen overzichtelijker zijn dan de Cito toetsen, die we tot nu toe deden. Per toets zijn er minder
opdrachten. Boom toetsen zien er kind vriendelijker uit en voor de leerkracht is het minder werk om na te kijken.
Bij Boom toetsen bepaalt de school zelf wanneer en hoe vaak de toetsen worden afgenomen.
Op de Berkel hebben wij besloten om de Boom toetsen in maart bij alle kinderen van klas 1 t/m 5 af te nemen.
Klas 6 maakt de toetsen in januari, vanwege het advies voor het voortgezet onderwijs, dat in februari bekend moet
zijn.
Eind oktober, begin november zullen sommige kinderen, die dyslexie hebben of moeite met rekenen of langzamer
leren, de Boom toets nogmaals maken.
Daardoor kunnen wij goed de vorderingen volgen en hen op de beste manier helpen met het dagelijkse leren. De
kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden door leerkrachten en intern begeleiders vooraf besproken. Zodat
duidelijk is, waarom en welke toets ze gaan maken. Het kan zijn dat een kind dat moeite met rekenen heeft nogmaals
de rekentoets maakt. En als lezen en spelling in orde zijn, dan is er verder niets nodig. Zo zijn wij als school in staat
om meer maatwerk per kind te leveren.
Naast deze Boom toetsen hebben we sinds een aantal jaren voor alle kinderen van klas 1 t/m 6 Rekenrijk leerboeken,
die elk blok afsluiten met een bloktoets.
Hetzelfde geldt voor klas 2 t/m 6 die de Staal spelling werkboeken hebben, en ook na vier weken een bloktoets
maken. Dat is elke maand een mogelijkheid voor de leerkracht om het kind op die gebieden te volgen.
Omdat we in maart in klas 1 t/m klas 5 zullen gaan toetsen, zijn de eerstvolgende oudergesprekken voor klas 1 t/m
klas 5 in april. In de jaarplanner staat nu dat er in maart oudergesprekken komen, echter dat zal worden aangepast
en wordt dus april. Hierover volgt nog bericht.
Damtoernooi klas 5
Milou, Kaya, Daan, Niek en Max zullen zaterdag 11 januari a.s. meedoen met de Gelderse halve finale schooldammen.
Voor deze halve finale zullen zij helemaal naar Harderwijk reizen.
Wij wensen ze heel veel succes en plezier zaterdag!
Onderwijsstaking 30 en 31 januari a.s.: We zijn er nog niet uit.
De grootste vakbonden hebben opnieuw een oproep gedaan om 2 dagen te staken. (CNV, FNV, AVS, e.a.)
Doel is om een inhaalslag te realiseren.
Het primair onderwijs heeft een enkele keer gestaakt/bezwaar gemaakt en tot slot stilzwijgend oplossingen gevonden
voor de problemen die ontstonden. Dat laatste blijkt nu zijn weerslag te hebben.

Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de
klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort
raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is
op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort.
Bijvoorbeeld: Weekomvang is verhoogd, extra verplichte administratieve last, afschaffen van compensatie uren, bijna
volledige stop op het speciaal basisonderwijs, terugbrengen van budgetten voor gebouw/leermiddelen, verhogen van
afschrijving, 10% lager salaris in vergelijking met bedrijfsleven (in vergelijk met de opleiding), ziekte en vervanging
terugbrengen, vergroting van de kwetsbare positie in het werk zonder directe bescherming, een grote loonkloof met
het voortgezet onderwijs, .... etc.
Leerkracht zijn is een prachtig vak. Echter bij maken van keuzes is gebleken, dat er veel jonge mensen niet meer snel
voor het onderwijs kiezen. Resultaat: Een groot tekort aan onderwijs personeel.
Er zijn nog steeds structurele investeringen nodig.
Begin komende week laten we alle ouders weten hoe en of we staken.
Oranje, Blauw en Groen
Begin deze week hebben alle afval containers ontvangen.
Hoewel we het afval al scheiden, kan dat nu veel beter met deze afvalcontainers.

Ouderkoor Gioia
Heb je ook zo genoten van het zingen van de kerstliederen op school?
Kom dan meedoen met het koor voor ouders van de vrijescholen in Zutphen.
We zingen van kanons tot 4 stemmige liederen in allerlei talen. Ook nemen we de jaargetijden mee in het repertoire.
Het niveau van de koorleden is heel verschillend, van redelijk beginnend tot aardig gevorderd. Zo kunnen we met
elkaar de muziek dragen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gewoon een paar keer meedoen in de grote zaal van de Zonnewende (op
woensdag avond van 20-21.30 uur - kosten 4,50 per keer) om te kijken of dit koor bij je past.
Meer info bij Marrion Dijkman (ook van de BSO)
Tel. 0630322776
Mail: marriondijkman@hotmail.com
Meer info: https://www.berkelbasisonderwijs.nl/98/school-in-beeld/ouders/ouderkoor-gioia

