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

bron: https://florum.nl/krokussen-planten-in-gazon/

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 23 van 6 maart 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

9 maart

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

Maandag

9 maart

Dinsdag
Zaterdag
Maandag

10 maart
14 maart
16 maart

Donderdag

19 maart

Inloopspreekuur GGD

Zaterdag

21 maart

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Woensdag

23 maart
31 maart
1 april
3 april
3 april
6 april
8 april
8 april

Gelderse halve finale
schoolschaken
STUDIEDAG
Bezoek Kröller-Muller Museum
Schoolvoetbal
Palmpasen
Toneelopvoering klas 4
15 minuten gesprekken
15 minuten gesprekken
Schoolvoetbal

Donderdag
Vrijdag

9 april
10 april

Eieren zoeken
Goede Vrijdag

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

Toneelcursus Jeugdtheater Zjuust
Ook zin in toneelspelen?
Er is nog plek in de nieuwe Korte Toneelcursus van Jeugdtheater Zjuust.
Lessen van anderhalf uur vol dramaspelen, improvisaties en spelplezier met elkaar.
Voor kinderen vanaf de derde klas en hoger.
Start: woensdagmiddag 1 april
Tijd: van 13 tot 14.30 uur
Kosten: € 150,Meer info en opgeven: info@zjuust.nl of 06-12163630

Start 11:00 uur
t/m vrijdag 20 maart

Klas 5; Apeldoorn
Onder schooltijd voor de
kinderen.
Om 16:30 uur voor de ouders.
8:30 – 9:30 uur; Kamer 1
Zonnebloem
Klas 4
KINDEREN VRIJ
Klas 5 en 6
Poule wedstrijden klas 6

poule wedstrijden klas 5;
aansluitend finale klas 5 en 6
Kinderen vrij

Verlof juf Soscha
Vanaf woensdag 11 maart a.s. is juf Soscha met zwangerschapsverlof.
Juf Marlise zal Soscha’s taken gedurende de verlofperiode overnemen.
Coronavirus
Afgelopen dinsdag is er een mail met informatie van de GGD naar alle ouders/verzorgers gestuurd.
Deze informatie hebben we nogmaals bijgevoegd bij dit Berkelbulletin.

Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
(Om het Bulletin leesbaar te houden, proberen we de berichten die al eerder zijn opgenomen te herhalen)
Schoolplein
We hebben een geheel vernieuwd schoolplein en nu is het tijd om het in te richten. Struiken, boomstammen,
bloemen… tot een “natuurlijke” ontdekkingswereld.
Om dit te realiseren willen wij een groep ouders en leerkrachten bij elkaar brengen die:
- Liefde en passie hebben voor het inrichten van het plein
- Meedoen en meedenken op bijeenkomsten aangaande het plein
- Bereid zijn te helpen bij het organiseren en begeleiden van plein doe-dagen
- Meewerken op de doe-dagen
- Andere ouders enthousiasmeren
Wij zijn op zoek naar minimaal twee ouders die een onderdeel willen uitmaken van de pleinwerkgroep.
Lijk het jou leuk om een van deze ouders te zijn? Laat het dan weten via directie@vrijeschoolzutphen.nl of
a.vaneeden@vrijeschoolzutphen.nl
Neten en luizen
Bij de controle op neten en luizen bleek dat er veel kinderen zijn met neten en
luizen. De vraag aan jullie om dagelijks alle neten en luizen weg te kammen. En dit
eventueel te combineren met een antihoofdluismiddel.
Voor vragen en antwoorden over hoofdluis zie: https://www.rivm.nl/vragen-enantwoorden-over-hoofdluis
Tip voor het bestrijden van luizen:
Doordrenk allereerst het haar van je kind met olie, dit kan gewoon zonnebloemolie zijn of wat je maar in huis hebt.
Pak daarna het haar goed luchtdicht in met huishoudfolie en laat het een uur zitten. Luizen stikken door de olie maar
kunnen helaas ook lang overleven zonder adem te halen. Vervolgens is het belangrijk om het haar goed te kammen
met een goede (Assy) luizenkam. Door de olie zijn de luizen suf of gestikt en neten laten gemakkelijk los. Druk voor
je begint altijd een stukje wit verband in de tanden van de kam. Daarop kun je de neten en luizen heel gemakkelijk
zien zitten, en zodra je het verband eraf trekt is je kam meteen weer schoon! Leg je gebruikte verbandjes altijd op
een wit vel papier om eventuele luizen en neten nog beter te kunnen zien. Als het haar heel grondig gekamd is en je
de stukjes verband luizen- en netenvrij blijven kun je het haar (grondig) wassen. Dat is altijd wel even een klusje
helaas.
Blijf na het behandelen met olie je kind nog min. 10 dagen lang iedere dag kammen met een luizenkam.
Jeugdtheater ZJUUST speelt MOMO en de Tijdspaarders
Michael Ende schreef in 1973 met vooruitziende blik, nog vóór de tijd van het internet en de mobieltelefoon, het boek
Momo en de Tijdspaarders. Wij sparen tijd, de apparaten "helpen" ons, De 5G staat al klaar. Maar met elke minuut
die wij uitsparen, krijgen we het alleen maar drukker, zo lijkt het. Hoe kan dat? Wie kan het tij keren?
Momo is een natuurkind en woont in een oude ruïne. Zij kan goed luisteren, daardoor heeft ze veel echte vrienden.
Maar de stad om haar heen komt in de greep van de Tijdspaarders en het leven verkilt, voor vriendschap is geen tijd
meer. De Grijze heren krijgen iedereen in hun macht. Ook Momo?
Kom naar dit sprookje van deze tijd, voor jong en oud, gespeeld door 33 jonge
spelers!
Locatie: Proeflokalen, Vispoortplein 16
Data: zaterdag 21 maart 19:00 uur
zondag 22 maart 15:00 uur
zaterdag 28 maart 15:00 uur
Kosten: € 9,00 per persoon; kinderen tot 14 jaar € 7,00
Reserveren: reserveren@zjuust.nl

