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

Bron: https://zoom.nl/foto/landschap/hoogwater-ijssel-zutphen.1498202.html

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 21 van 14 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

17 februari

Week 2 van 2 circusweken

Vrijdag

21 februari

Circusvoorstelling alleen voor
ouders

Maandag
Maandag

24 februari
9 maart

Maandag
Dinsdag
Zaterdag
Maandag

9 maart
10 maart
14 maart
16 maart

Start voorjaarsvakantie
Inloopochtend voor nieuwe
ouders
Start toetsweken klas 1 t/m 5
MR vergadering
Gelderse finale schooldammen
Toneelopvoering klas 2 (Soscha
en Helen)

Donderdag
Maandag

19 maart
23 maart

Inloopspreekuur GGD
STUDIEDAG

(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
t/m vrijdag 20 maart
Klas 5
Onder schooltijd voor de
kinderen.
Om 16:30 uur voor de ouders.
8:30 – 9:30 uur
KINDEREN VRIJ

15 minutengesprekken kleuterklassen en klas 1 t/m 5 zijn verplaatst naar april 2020

Enquête Veilig Verkeer Nederland
Als onderdeel van de verkeersactie (zie Berkel bulletin no. 20 d.d. 07-02) willen wij jullie vragen om deze korte
enquête van Veilig Verkeer Nederland in te vullen. Hiermee kunnen we kijken of ouders problemen zien, waar dat dan
is en welke oplossingen er zouden kunnen zijn.
T.z.t. zullen wij jullie op de hoogte brengen van de uitslag van dit onderzoek en wat er met deze informatie gedaan
wordt.
Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Graag per gezin de vragenlijst één keer invullen.
De gegevens zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld.
Klik hier voor de vragen:
https://nl.surveymonkey.com/r/GLDZutphenDunantweg

Circusvoorstelling
Op vrijdag 21 februari om 9:00 uur is de voorstelling voor de Berkel ouders.
Let op: de voorstelling is alleen voor ouders, dit i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen in de zaal.
(En helaas: vol=vol. Zie ook circus bericht bij Herhalingen vorige Berkelbulletin hieronder.)
De Typejuf
De data voor de typecursus van de Typejuf zijn bekend:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
evt. examen

14-02
21-02
06-03
13-03
26-03
09-04
23-04
14-05
28-05
04-06
bijv. 11-06

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

15.10-16.30
15.10-16.30
15.10-16.00
15.10-16.00
15.10-16.00
15.10-16.00
15.10-16.00
15.10-16.00
15.10-16.00
15.10-16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

De typecursus van de Typejuf in de caravan die bij school komt te staan is een faciliteit die door de school wordt
georganiseerd voor de kinderen van De Berkel.
Kindervoorstellingen Cinemajestic
Bioscoop Cinemajestic biedt speciale kindervoorstellingen aan (zie bijlage). Deze voorstellingen zijn speciaal voor
kinderen tot 12 jaar. Deze speciale voorstellingen hebben een gereduceerd tarief, één ouder mag gratis mee en
tijdens deze voorstellingen staat het geluid zachter.
Wie interesse heeft kan bij Joep of Elina een voucher ophalen waarmee je € 2,50 korting krijgt op een
kindervoorstelling (op=op).
Takken ruimen met hulp van klas 4

Bijlage:

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).
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.

