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

Bron: https://www.directplant.nl/tuintips/sneeuwklokjes-planten-en-delen/

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 19 van 24 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

Dinsdag
Donderdag

28 januari
30 januari

Vrijdag

31 januari

activiteit

Maandag

3 februari

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

Vrijdag

21 februari

Maandag

24 februari

Circusvoorstelling alleen voor
ouders
Start voorjaarsvakantie

Start 19:00 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.)
Start 9:00 uur in de zaal
t/m vrijdag 28 februari

De toetsweken van klas 1 t/m klas 5 zijn verplaatst naar maart 2020
15 minutengesprekken kleuterklassen en klas 1 t/m 5 zijn verplaatst naar april 2020

15 minuten gesprekken kleuterklassen en klas 1 t/m 5
De 15 minuten gesprekken voor de kleuterklassen en klas 1 t/m 5 die gepland stonden in maart zullen verplaatst
worden naar april. Dit i.v.m. het overstappen naar de Boom LVS toetsen en het verplaatsen van de toetsweken (zie
Berkelbulletin no. 16 d.d 10 januari 2020)
De gesprekken zullen plaatsvinden op:
- Maandag 6 april
- Woensdag 8 april
- Donderdag 16 april
- Maandag 20 april
Informatie over de tijden en hoe je je kunt opgeven volgt t.z.t. via dit bulletin.

Avondvierdaagse
Omdat zich niemand gemeld heeft om de organisatie van de avondvierdaagse op zich te nemen kunnen wij als school
dit jaar niet meelopen.
Mochten er ouders zijn die zich toch nog bedacht hebben en de organisatie op zich willen nemen, laat het dan weten
aan Joep of Elina.
Om toch nog mee te kunnen lopen hebben wij nodig:
- twee ouders die de organisatie van de avondvierdaagse op zich willen nemen
- twee ouder die het drinken tijdens de avondvierdaagse willen regelen
Circusvoorstelling
Aan het einde van de twee circusweken (week 7 en 8) zullen de kinderen het geleerde presenteren tijdens een
circusvoorstelling.
Op donderdag 20 februari om 13:15 uur zullen de kinderen het geleerde aan elkaar presenteren (kleuters zijn hierbij
ook welkom om te komen kijken). Echt alleen voor onze kinderen.
Op vrijdag 21 februari om 9:00 uur is de voorstelling voor de Berkel ouders.
Op vrijdag mogen de kinderen verkleed naar school komen (geen schmink in het gezicht of maskers).
Verkeer
In samenwerking met de Politie Oost-Nederland (Basisteam IJsselstreek) en Veilig Verkeer Nederland zullen wij,
samen met de Walter Gillijnsschool, meewerken aan een project om de verkeersveiligheid en het parkeren rondom de
school te verbeteren.
Het project zal starten na de voorjaarsvakantie (eerste week van maart)
In het kort houdt dit in:
- Een week lang zal de politie fout parkeerders gaan waarschuwen.
- Daarna zal er begonnen worden met sanctioneren.
- Samen met de Gemeente Zutphen zal gekeken worden naar eventuele aanpassing bebording en
parkeergelegenheden
Berkelbazaar 16 mei 2020
Ook dit jaar komt er weer een Berkelbazaar om de 2 circusweken in februari 2021 op school mogelijk te maken.
Achter de schermen zijn we druk aan het overleggen om dit evenement te organiseren.
Belangrijk om te weten is dat er dit jaar GEEN rommelmarkt is. Er komt een leuke vervanging hiervoor in de plaats,
houd dus goed de berichten van de Berkelbazaar in de gaten om er achter te komen wat dit is.
Mocht je mee willen doen in de organisatie, een standhouder willen zijn of wellicht gewoon een geweldig idee
hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Aanspreken op het plein mag natuurlijk altijd.
Namens de organisatie,
Noor ( Florijn, klas 1), Anno (Isa, klas 2), Sandra (Evi, klas 4) en Kiki (Jildou, klas 4)
Verloren/gevonden
Via een kaartje aan ons medegedeeld:
Welk kind heeft er op vrijdag 16 januari iets dierbaars (denk aan knuffel etc.) verloren op de IJsseldijk?
Je kunt contact opnemen met 0575-431085
Nationale Voorleesdagen met Jan Jutte in Zutphen
Ouders (en grootouders!) met teken- en leesgrage kinderen uit Zutphen en omgeving: kom op zondagmiddag 26
januari naar de geweldige Jan Jutte! Hij komt bij boekhandel Van Someren & Ten Bosch tekenen en vertellen over
zijn prachtige nieuwe prentenboek Tijger.
Wie Jan Jutte (nog) niet kent: hij illustreerde in 1983 zijn eerste boek: Het beertje Pippeloentje van Annie M.G.
Schmidt. Sindsdien werkte hij aan meer dan vierhonderd boeken. Hij ontving talloze prijzen, waaronder drie Gouden
Penselen. Jan Jutte komt naar Zutphen vanwege de Nationale Voorleesdagen (22/1-1/2).
De workshop wordt gehouden op Kerkhof 16 van 14.30 tot 16.00 uur.
Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar.
Kaartjes kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij boekhandel Van Someren en Ten Bosch.
Boekhandel Van Someren & Ten Bosch
Turfstraat 19
7201 KE Zutphen
T: 0575 513 512
E: info@somerentenbosch.nl
www.somerentenbosch.nl

Onderwijsstaking donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Het team heeft besloten om gehoor te geven aan de oproep van de vakbonden om op donderdag 30 en vrijdag 31
januari te gaan staken (zie extra Berkelbulletin no. 17 d.d. 14 januari j.l.).
Deze dagen zullen er overal in het land marsen en manifestaties zijn.
De teamleden van de Berkel lopen mee met de mars in Zutphen of zijn aanwezig bij marsen en manifestaties elders in
het land.
De mars in Zutphen start om 11:00 uur. Vanaf het Baudartius College (Isendoornstraat 1) wordt er gezamenlijk naar
de Hanzehal gelopen. Daar is een korte afsluitende manifestatie.
We nodigen jullie van harte uit om, eventueel samen met jullie kind(eren), mee te lopen met deze mars.
Voor meer informatie over de mars en manifestatie in Zutphen: https://www.aob.nl/zutphen-30-januari-2020/

DRINGENDE OPROEP om elke donderdagmorgen gezellig op school te ontbijten met je eigen kinderen
en de kinderen van de voorschoolse opvang!
Hoe? Lees hieronder!
Vacature BSO Bolderburen
Voor BSO Bolderburen zoeken we per direct een pedagogisch medewerker voor 2 middagen per week 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!

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

