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

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 18 van 17 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

Maandag
Dinsdag

20 januari
21 januari

Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag

23 januari
24 januari
28 januari
30 januari

Vrijdag

31 januari

activiteit

Maandag

3 februari

Start toetsweken klas 6
Ouderavond kleuters
(leerrijpheid)
Ouderavond klas 4
Toneelopvoering klas 3
MR vergadering
Landelijke onderwijsstaking; zie
extra Berkelbulletin no. 17 van
14-01-2020
Landelijke onderwijsstaking; zie
extra Berkelbulletin no. 17 van
14-01-2020
Start oudergesprekken klas 6

Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Maandag

7 februari
10 februari
11 februari
17 februari

Toneelopvoering klas 2 Suzanne
Week 1 van 2 circusweken
Ouderavond klas 3
Week 2 van 2 circusweken

t/m vrijdag 24 januari
Start 20:00 uur
Start 20:00 uur
Onder schooltijd
Start 20:00 uur
SCHOOL GESLOTEN KINDEREN
VRIJ
SCHOOL GESLOTEN KINDEREN
VRIJ
t/m vrijdag 21 februari
Planning hiervoor volgt nog
t/m vrijdag 14 februari
Start 20:00 uur
(Vrijdagmorgen voorstelling
voor ouders. Info volgt.)

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

Ouderavond kleuterklassen leerrijpheid
Dinsdagavond 21 januari is er een ouderavond voor alle ouders van de kleuterklassen.
Roos Paashuis (IB-er) zal uitleg geven over hoe wij als Vrije school kijken naar het schoolrijpe/ leerrijpe kind. Het is
voor iedereen interessant om te horen hoe wij naar de ontwikkeling van de kleuter kijken; vanaf het moment van
binnenkomst als vierjarige tot het moment dat het naar klas 1 gaat.
Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen.
De avond start om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur inloop, en duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Vacature BSO Bolderburen
Voor BSO Bolderburen zoeken we per direct een pedagogisch medewerker voor 2 middagen per week en vanaf 14.30
uur, voor de voorschoolse opvang op de donderdagochtend en invalwerk.
Wij zijn op zoek naar iemand met een relevante MBO of HBO-opleiding, die affiniteit heeft met het antroposofisch
gedachtegoed en zich kan verbinden met de kinderen, collega’s en de ouders.
Wij bieden een gezellig en hecht team van medewerkers, veel ruimte voor eigen initiatief, arbeidsvoorwaarden
conform de CAO kinderopvang en scholing in de antroposofische pedagogiek.
Voor meer informatie over de BSO:
Bezoek onze website www.bso-bolderburen.nl,
Bel met Eveline van IJsselsteyn 06-57550929
of mail naar info@bso-bolderburen.nl
En laat vooral weten wanneer je interesse hebt, je bent van harte welkom om de mogelijkheden te bespreken!
Damtoernooi klas 5
Milou, Kaya, Daan, Niek en Max hebben zaterdag 11 januari
meegedaan met de Gelderse halve finale schooldammen.
En wat hebben ze het weer goed gedaan!
Er zijn die dag een paar hele mooie partijtjes gespeeld.
Met het behalen van de 6e plek zijn ze door naar de
Gelderse finale.
De finale zal op zaterdag 14 maart gespeeld worden in
Apeldoorn.

Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
(Om het Bulletin leesbaar te houden, proberen we de berichten die al eerder zijn opgenomen te herhalen)
Landelijke onderwijsstaking 30 en 31 januari a.s.
Het team van de Berkel sluiten zich aan bij de oproep van de onderwijsvakbonden om op donderdag 30 en vrijdag 31
januari a.s. te gaan staken.
Lukt het niet om opvang te regelen voor deze twee dagen: neem contact op met BSO Bolderburen info@bsobolderburen.nl.
Aan opvang bij de BSO zijn wel kosten verbonden en het aantal plekken is beperkt.
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.
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

