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

bron: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3021437/Narcissen-in-bloei-in-Den-Haag-lenteachtige-temperaturen-op-Tweede-Kerstdag

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 24 van 11 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

16 maart

Toneelopvoering klas 2 (Soscha,
Helen en Marlise)

Donderdag

19 maart

Inloopspreekuur GGD

Donderdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Woensdag

19 maart
23 maart
1 april
3 april
3 april
6 april
8 april
8 april

Kangoeroe rekenwedstrijd
STUDIEDAG
Schoolvoetbal
Palmpasen
Toneelopvoering klas 4
15 minuten gesprekken
15 minuten gesprekken
Schoolvoetbal

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

9 april
10 april
13 april
14 april
15 april

Eieren zoeken
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Ouderavond klassen 2
Schoolvoetbal

Woensdag
Donderdag
Donderdag

15 april
16 april
16 april

IEP toets
IEP toets
15 minuten gesprekken

Onder schooltijd voor de
kinderen van klas 1 t/m 3;
Om 16:30 uur voor de ouders
8:30 – 9:30 uur; Kamer 1
Zonnebloem
Klas 5 en klas 6
KINDEREN VRIJ
Poule wedstrijden klas 6
Voor de ouders/verzorgers
Kleuterklassen en klas 1 t/m 5
Kleuterklassen en klas 1 t/m 5
poule wedstrijden klas 5;
aansluitend finale klas 5 en 6
Kinderen vrij
Kinderen vrij
Start 20:00 uur
Poule- en finale wedstrijden
klas 4
klas 6
Klas 6
Kleuterklassen en klas 1 t/m 5

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

Afgelastingen i.v.m. Corona
De volgende evenement zijn afgelast i.v.m. het coronavirus:
- Schooldammen (zaterdag 14 maart)
- Nationale boomfeestdag; klas 5 (woensdag 18 maart)
- Schoolschaken; klas 4 (zaterdag 21 maart)
- Uitreiking 'Glossy i.v.m. 75 jaar bevrijding; klas 6 (woensdag 25 maart)
- Bezoek Kröller-Muller Museum; klas 5 en 6 (dinsdag 31 maart); Wordt verplaats naar dinsdag 16 juni
Toneelopvoering Klas 2 (Soscha, Helen en Marlise)
De toneelopvoering van klas 2 (Soscha, Helen en Marlise) a.s. maandag gaat vooralsnog gewoon door.
Zie de data. Wel vragen wij mensen die in de risicogroep voor het coronavirus vallen (ouderen en mensen met een
zwakke gezondheid) om thuis te blijven.

Coronavirus
Je kan het niet missen alle maatregelen betreffende Corona virus.
Wij, de Berkel, volgen het ook op de voet.
De persconferentie van de regering was duidelijk:
-

Basisscholen blijven open
Het advies van het RIVM is thuisblijven bij de volgende verschijnselen: Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts
Bijeenkomsten met rond de 100 personen gaan niet door
Activiteiten/bijeenkomsten waarbij ouderen betrokken zijn gaan niet door
Rekening houden met ouderen als personen die grootste risico lopen

Zie ook alle aanwijzingen als: handen wassen (nog vaker als gebruikelijk), geen handen geven, etc.
Ook een belangrijke die weinig wordt gehoord:
Goed en vooral gezond eten
Goed slapen/rusten
Goed bewegen in de buitenlucht
Coronavirus: bericht GGD Noord- en Oost Gelderland
De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patiënten met corona. Een enkeling woont
in onze regio. De GGD voert uitgebreid contactonderzoek uit rondom deze patiënten. Mocht het een kind op uw
school betreffen dan nemen wij indien nodig contact met u op. Er is momenteel geen aanleiding om scholen te
sluiten. Natuurlijk is het altijd belangrijk om goede hygiënemaatregelen te treffen om het verspreiden te voorkomen.
Vanuit de GGD blijven we niet actief communiceren. U kunt op de GGD website terecht voor actuele informatie.
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel
simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen.
•
•
•
•
•

Was je handen regelmatig met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon voor De Berkel is:
Anja de Goederen a.degoederen@vrijeschooldeberkel.nl
Na onderlinge afstemming hebben Roel Paas en Suzanne van Galen hun taak als interne vertrouwenspersonen
beëindigd.
Voor meer informatie over de vertrouwenspersonen op de Berkel:
https://www.berkelbasisonderwijs.nl/berkel/userfiles/file/20192020/200306%20Vertrouwenspersonen%20versie%202.0.pdf
Wijziging mailadressen
Op dit moment zijn we aan de slag om de digitale werkomgeving opnieuw in te richten.
We hebben het contract met het vorige ict bedrijf (DIE computer) beëindigd.
Alle mailadressen van vrijeschool de Berkel zullen aangepast worden aan de nieuwe domeinnaam:
vrijeschooldeberkel.nl
In plaats van @vrijeschoolzutphen.nl worden de mailadressen @vrijeschooldeberkel.nl. Het voorste gedeelte zal
ongewijzigd blijven.
Dus:
directie@vrijeschoolzutphen.nl → directie@vrijeschooldeberkel.nl
e.schrijvers@vrijeschoolzutphen.nl → e.schrijvers@vrijeschooldeberkel.nl
etc.

Berkel Bazaar
Hebben jullie ook zo genoten van Circusweek? Dankzij de Berkelbazaar is het ieder jaar weer mogelijk om Circusweek
te kunnen financieren. Door jullie gezelligheid, inzet en activiteiten tijdens de Bazaar was deze vorig jaar een groot
succes. Daar streven we dit jaar natuurlijk weer naar.
Komende Berkel Bazaar zullen er weer kraampjes met verschillende producten aanwezig zijn.
Er is altijd ruimte voor meer kraampjes, mocht je iemand weten of wil je zelf graag met een kraampje op de
Berkelbazaar komen staan dan kan dat altijd. Zoek ons even op of stuur ons even een mail.
Vanuit de klassen worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd. Daar kan je als ouders zijnde nu al over
nadenken. Welke activiteit past er bij de klas van jouw kind. Is het een activiteit die past bij het leerjaar. Ga met
elkaar in overleg en vraag ook de docent om advies. Het organiseren van de klassenactiviteit ligt bij zowel de docent
als de ouders, jullie dragen met ons het succes van de Berkelbazaar. Deze oproep is ook voor de kleuterouders want
die horen er natuurlijk ook gewoon bij.
Dit jaar willen we graag een veiling organiseren waarbij we verschillende items onder de hamer laten komen. Om die
veiling te kunnen realiseren doen we een beroep op jullie als ouders. Iedere klas levert in ieder geval 1 item aan voor
de veiling. Daarnaast willen we graag nog andere dingen veilen. Welke ouders of docenten hebben prachtige, mooie,
in goede staat verkerende spullen die je wil doneren aan de veiling? Dat kan zijn een schilderij die je gemaakt hebt
maar niet meer aan de muur hangt, een beeld die je ooit gemaakt hebt waarvan je weet dat die een ander nog heel
gelukkig kan maken, Spullen die je niet meer gebruikt of wellicht heb je iets gekocht in een opwelling waar je achteraf
toch spijt van hebt gekregen. Wij zullen die met veel liefde op de veiling brengen waarvan de opbrengst naar de
Circusweek gaat. Omdat het om een veiling gaat zullen we van te voren een voorselectie maken. Mocht je willen
doneren, stuur dan je naam, klas van je zoon/dochter en een foto van je item naar : bazaar@vrijeschooldeberkel.nl
Wij zullen dan contact met je opnemen.
De organisatie van de Berkel Bazaar is op verschillende manieren te bereiken: benader ons op het schoolplein of via
de mail op bazaar@vrijeschooldeberkel.nl
Muziek Berkel Bazaar
Om de Berkel Bazaar nog gezelliger te maken en de sfeer te vergroten zijn we opzoek naar leerlingen die muziek
willen spelen op verschillende plekken door de school heen en op het schoolplein of tussen de bedrijven door.
Dat kan als solist maar ook in groepen. Is dit iets voor jouw zoon of dochter, meld hem/haar of de groep dan nu aan.
Graag met vermelding van naam, klas, instrument en of het gaat om solist, tweetallen of een groep.
Aanmelding kan: bazaar@vrijeschooldeberkel.nl
Grabbeljurk Berkel Bazaar
Dit jaar zal de Grabbeljurk weer gedragen worden tijdens de Berkel Bazaar.
Iedere klas levert hiervoor de cadeautjes zodat deze goed gevuld kan worden en blijven. Per leerling gaat het dan om
5 kleine cadeautjes voor zowel jongens als meisjes.
De cadeautjes kunnen t.z.t. op zolder in de Grabbeldoos ingeleverd worden. Zorg ervoor dat ze ingepakt zijn. Je kan
hierbij denken aan versierde knipjes, vingerdiertjes, sleutelhangers, gehaakte armbandjes, geverfde items, letters
van hout of gevilte balletjes, het kan dus van alles zijn. Maak hier een leuke activiteit van met je zoon/dochter samen
met vriendjes en vriendinnetjes voor een gezellige middag.

PERSBERICHT
Groepsvaccinatieprogramma 4- tot 18-jarigen uitgesteld tot najaar 2020
Meningokokken ACWY-vaccinaties worden nog wel gegeven op kleinere schaal
Vanaf 16 maart 2020 onderbreekt GGD Noord- en Oost-Gelderland het Rijksvaccinatieprogramma voor alle 4- tot
18-jarigen in de 21 gemeenten in de regio. De BMR/DTP en HPV-vaccinaties worden verplaatst naar het najaar van
2020. De meningokokkenvaccinaties gaan wel door maar op kleinere schaal en op een ander moment.
Reden hiervoor is dat de GGD alle capaciteit nodig heeft voor de inzet tegen het coronavirus. Ook geeft de GGD
hiermee gehoor aan de oproep met niet meer dan honderd mensen tegelijk op één locatie te zijn. De BMR/DTP en
HPV-vaccinaties zijn standaardvaccinaties die uitgesteld kunnen worden tot het najaar van 2020. De
meningokokkenvaccinaties horen bij een uitbraakmaatregel, daarom worden deze vaccinaties nog wel gegeven.
Voor de meningokokkenvaccinaties stelt de GGD wel een nieuwe planning en werkwijze op, deze vaccinaties vinden
in ieder geval plaats vóór juli 2020.
Reguliere spreekuren en individuele vaccinaties voor 0- tot 4-jarigen gaan wel door. Vragen hierover kunt u stellen
aan de lokale JGZ 0-4 afdeling van uw woonplaats.
De kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen bericht over de nieuwe vaccinatiedata.
Overzicht oorspronkelijke prikdata:
Gemeente
Nunspeet
Zutphen
Oude IJsselstreek
Elburg
Aalten
Lochem
Bronckhorst
Winterswijk
Hattem
Putten
Doetinchem
Brummen
Heerde
Ermelo

Oorspronkelijke prikdatum
16 maart 2020
18 maart 2020
19 maart 2020
23 maart 2020
24 maart 2020
25 maart 2020
26 maart 2020
30 maart 2020
31 maart 2020
1 april 2020
2 april 2020
6 april 2020
7 april 2020
8 april 2020

E I N DE P E R S B E R I C H T

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
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
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

