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

Bordtekening klas 2 Suzanne

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 20 van 7 februari 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

Maandag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag

10 februari
10 februari
11 februari
14 februari
17 februari

Oudergesprekken klas 6
Week 1 van 2 circusweken
Ouderavond klas 3
Start typcursus de Typjuf
Week 2 van 2 circusweken

Vrijdag

21 februari

Circusvoorstelling alleen voor
ouders

Maandag
Maandag

24 februari
9 maart

Dinsdag
Zaterdag
Maandag

10 maart
14 maart
16 maart

Start voorjaarsvakantie
Inloopochtend voor nieuwe
ouders
MR vergadering
Gelderse finale schooldammen
Toneelopvoering klas 2 (Soscha
en Helen)

t/m vrijdag 21 februari
t/m vrijdag 14 februari
Start 20:00 uur
Zie bericht hieronder
(Vrijdagmorgen voorstelling
voor ouders.)
Start 9:00 uur in de zaal.
Zie bericht Berkelbulletin no.
19 d.d. 24-01
t/m vrijdag 28 februari
Start 11:00 uur

Klas 5
Onder schooltijd voor de
kinderen.
Om 16:30 uur voor de ouders.

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

Gewijzigde data actie verkeer
De politie heeft de data voor de verkeersactie rondom school gewijzigd t.o.v. de eerder in Berkelbulletin no. 19 (d.d.
24-01) vermelde data.
Deze week waren er agenten aanwezig in de straten om te waarschuwen.
De komende weken gaan ze bekeuren. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is.
Zie ook hieronder Samenvatting MR vergadering dinsdag 28 januari 2020; Actie verkeer.

Samenvatting MR vergadering dinsdag 28 januari 2020

Nieuwe toetsen / leerlingvolgsysteem:

De Cito-toetsen zijn vervangen door de Boom-toetsen. De opzet van de Boom-toetsen passen beter bij het
vrijeschoolonderwijs. De planning van deze gecertificeerde geven de ruimte om aan te sluiten bij het Berkel.
Stand schoolplein:
De aanleg van het plein is goedgekeurd door de omgevingsdienst. We kunnen nu door naar fase 2. Samen met Arjan
heeft Joep een conceptplan/grondplan gemaakt. Binnenkort volgt een oproep wie mee wil denken.
Zorgstructuur binnen De Berkel:
We spreken over de basisondersteuning zorg die de school kan bieden. Bouwleiders, Roos en Joep hebben een
nieuwe structuur opgezet. Deze structuur zal via het bulletin gecommuniceerd worden.

Ingekomen vragen van ouders rondom WIFI:

Er zijn een aantal vragen binnengekomen bij de MR rondom de WIFI in de school.
In december 2018 hebben de leerkrachten over de WIFI faciliteit gesproken. Op dat moment was er geen directeur.
De school beslist over deze zaken, de MR heeft in 2018 wel gesprekken gevoerd met de kwartiermaker om het toen
besproken beleid te volgen. Juist omdat er geen directeur was kon niet overgegaan worden tot nieuw beleid.
Opnieuw is dit thema in 2019 op de agenda gekomen. De mening van leerkrachten is veranderd ten opzichte van het
besluit dat in het verleden is genomen. Het is niet duidelijk wanneer dat is geweest. Deze verandering heeft te maken
met diverse zaken. Ter onderbouwing is er een beleidsstuk Technologie geschreven. Het team is van mening dat het
van belang is dat de WIFI faciliteteit de hele dag beschikbaar is. Het gebruik van de WIFI is een middel om de
bepaalde doelen, die in het beleidsstuk staan, te realiseren.
Er is beschreven dat bij de kleuters geen gebruik wordt gemaakt van ICT toepassingen.
Dit nieuwe besluit is genomen in 2020. Het is niet zo dat dit opnieuw een vaststaand feit is voor de komende jaren.
We kunnen nu niet voorzien welke toepassingen er in de toekomst beschikbaar zijn. Daarom is de afspraak gemaakt
om het beleidsstuk Technologie eens in de twee jaar op de agenda te zetten.

Actie verkeer:

Onder leiding van een agent in opleiding tot hoofdagent, komen de gemeente Zutphen, directie van de Walter
Gilijnschool en De Berkel en MR De Berkel tot een bijeenkomst. We bespreken de opties om tot een veiligere
schoolomgeving te komen.
De agent in opleiding heeft een buurtonderzoek gedaan, een aantal observaties in burger en handhaving heeft een
aantal observaties gedaan.
Deze week waren er agenten aanwezig in de straten om te waarschuwen. Het valt op dat er veelvuldig gestopt wordt
bij de gele streep om kinderen uit te laten stappen. Ook parkeren er auto’s bij de gele streep. Bij een gele,
doorgetrokken streep mag een auto niet stoppen, uitladen of parkeren.
De komende weken gaan ze bekeuren. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is.
Er zijn parkeerplekken aan de Henri Dunantweg, aan de Badhuisweg en bij de flat. Ook achter het “veldje” en bij het
politiebureau zijn parkeerplaatsen.

Verantwoording uitgaven oudergelden 2018-2019:

De verantwoording is door de MR gezien en akkoord bevonden. Hiermee kan de oudervereniging overgaan tot
opheffing.
De Typjuf
Vrijdag 14 februari start de typcursus van de Typjuf (zie folder hieronder).
Er zijn nog slechts 3 vrije plekken.
Wat precies de lesdagen worden is nog niet helemaal duidelijk; wel staan de eerste 4 lessen vast (14 en 21 februari,
6 en 13 maart). Ná 3 uur komt de caravan dan bij school te staan.

Meidendagen bij Maanbloem
Tijdens de Meidendagen ben je creatief bezig, doe je ontspanningsoefeningen, deel je ervaringen rondom
zelfvertrouwen, leer je jezelf uit te spreken, je grenzen aan te geven en verbind je je met de natuur. In een veilige
omgeving neem je plaats in een cirkel van meiden.
Tot aan de zomervakantie zullen de thema’s van de Meidendagen geïnspireerd zijn op het boek: Fille Folle van Ilona
Lodewijck en Aurike Quintellier.
Hoe verandert een meidenlichaam richting en tijdens de puberteit en hoe kun je zelf iets moois maken van een
wereld die niet altijd even mooi is. Hoe kun je als meisje van je eigen lichaam leren houden en niet alleen elkaars
maar vooral je eigen beste vriendin worden.
▪ Data: Zondag 9 feb, 15 maart, 26 april, 14 juni en 5 juli 2020
▪ Tijd: 10:00 – 13:00 uur
▪ Leeftijd: 9-14 jaar
▪ Bijdrage: € 15,00
▪ Adres: Mettrayweg 20 – Zutphen
▪ Aanmelden: info@maanbloem.nl
Voorinschrijving Academie voor Ouders (AvO) Zutphen
In september 2020 willen wij (een aantal ouders) graag starten met de Academie voor Ouders in Zutphen.
Wat houdt dit in:
We bieden 5 zaterdagen per jaar een hele dag waarin je les krijgt in verschillende vakken om kennis te maken met
het antroposofische gedachtengoed die ten grondslag ligt aan de vrijeschool.
De bedoeling is dat deze academie uiteindelijk meerdere leerjaren krijgt, zodat er een meerjarige opleiding gevolgd
kan worden. We starten nu met het eerste jaar.
Elke lesdag bestaat uit drie lesblokken van 1,5 uur met tussendoor een pauze.
De lessen van het eerste jaar zijn menskunde/opvoedkunde, jaarfeesten en een kunstzinnig vak (afhankelijk van de
mogelijkheden, denk aan nat-in-nat schilderen of vormtekenen).
Daarnaast zullen er ook 5 openbare lezingen georganiseerd worden, die je kunt zien als een aanvulling op de lessen.
Kosten:
- De 5 lesdagen kosten € 275,- inclusief lesmaterialen, koffie, thee, lekkers en soep.
(Mensen die zich vóór 1 juli 2020 opgeven, betalen € 250,-)
- Wie zich voor de academie inschrijft, kan naar de 5 lezingen voor € 7,50 per lezing, of koopt een passepartout voor € 30,- Mensen die niet ingeschreven zijn voor de academie, betalen €12,50 per lezing of een passe-partout voor
€50,Omdat we een passende ruimte en voldoende docenten moeten gaan organiseren, willen we nu graag
een beeld krijgen van hoeveel belangstelling hiervoor is.
Meld je - bij serieuze belangstelling - aan via avozutphen@gmail.com. We begrijpen dat je je niet met 100%
zekerheid kunt melden omdat de data nog niet bekend zijn. Daarom gaat het om een intentionele inschrijving.
We hopen een groep enthousiaste ouders hiermee van dienst te zijn.
Namens de organisatie: Iris-Aleide Verheye (moeder bij De Hofakker), Karin Vermorken-Stas (moeder bij De Berkel)
en Susannah van Asch-Yasuda (moeder bij De Zonnewende).

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

