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Email: e.schrijvers@vrijeschooldeberkel.nl

https://www.jufanke.nl/thuisonderwijs-kleuters.html

BERKELBULLETIN schooljaar 2019-2020 no. 25 van 20 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

23 maart

STUDIEDAG

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag

9 april
10 april
13 april
14 april
21 april
24 april
27 april

Eieren zoeken
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Ouderavond klassen 2
Ouderavond klas 1
STUDIEMIDDAG
Meivakantie

Geen opvang vanuit school;
Voor opvang op deze dag neem
contact op met BSO
Bolderburen
Kinderen vrij
Kinderen vrij
Start 20:00 uur
Start 19:30 uur
Kinderen ’s middags vrij
t/m vrijdag 8 mei

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten tot in iedere geval 6 april afgelast.

IEP toets klas 6
Op woensdag 18 maart heeft minister Slob van Onderwijs besloten om de centrale eindtoetsen voor groep
8/klas 6 van het basisonderwijs te scharpen in verband met het coronavirus.
Dit houdt in dat de centrale IEP toets voor klas 6, die gepland stond voor 15 en 16 april, niet doorgaat.
‘Alle leerlingen van groep 8 [klas 6] hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de
basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet
worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het
schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.’
(https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/laatste-nieuws-eindtoets-gaat-dit-jaar-niet-door)

Verplaatsing Berkel Bazaar
In verband met de onzekerheden rondom het coronavirus is besloten om de Berkel Bazaar te verplaatsen
naar een nog nader te bepalen datum.
Te zijner tijd zullen wij jullie hierover verder over informeren.
Om te lezen en te doen
Om te lezen, te luisteren en te doen, ga naar:
https://www.graafschapbibliotheken.nl/bnl/jeugdbibliotheek.html
Hier vind je alles wat de Bibliotheek voor jou heeft.
Wil je lekker wegdromen in een boek? Of juist lekker luisteren? Of zoek je naar informatie over een
onderwerp? Klik op je leeftijd en zoek in alles wat we voor je hebben!
Bij sommige sites moet je wel inloggen met je bibliotheekaccount. Vraag je ouders dan even om met jou
samen een wachtwoord te maken bij het nummer van je bibliotheekpas.
Dan kan op de website van www.graafschapbibliotheken.nl
Om te lezen Dat kan natuurlijk via www.jeugdbibliotheek.nl
en ook leuk: Kinderboekenbingo op http://bit.ly/2TXJ2pc
Om te luisteren Bij De voorleeshoek worden de prachtigste boeken voorgelezen.
En het is nu gratis! https://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht/
Een aantal schrijvers gaan voorlezen!
Jacques Vriens leest “Meester Jaap’ voor op http://bit.ly/3d4FAk8
Hans Kuyper leest voor op http://bit.ly/2IT7HVF
Marlies Slegers leest voor op haar Youtube-kanaal: http://bit.ly/2xLrggk
Via de link van www.jeugdbibliotheek.nl kom je ook bij Junior Einstein. Je kunt online oefenen voor alle
vakken van de basisschool!
Bijvoorbeeld voor
Begrijpend lezen,
Topo
en Rekenen.
Log in met je Bibliotheekaccount. Iedere dag start om 14.00 een nieuw doe-ding in
het Bieblab: http://bit.ly/2TXERda
15 minuten gesprekken klas 1 t/m 5 en de kleuterklassen
Gezien de huidige omstandigheden zullen de 15 minuten voor klas 1 t/m 5 worden opschort naar mei, mits
de ontwikkelingen rondom het coronavirus dit toelaten.
De kleuterjuffen zullen contact opnemen met de kleuterouders voor het plannen van de 15 minuten
gesprekken.
In de planning voor de kleuterklassen zijn onderstaande data opgenomen:
Donderdag 26 maart van 9.00 -12.00 uur
Maandag 30 maart 18.30 -20.30 uur
Woensdag 1 april van 13.00 – 16.00 uur
Vrijdag 3 april van 9.00 – 12.00 uur
Thuis naar school
Thuis naar school is een leuk en leerzaam initiatief voor de kinderen van klas 1 t/m 6.
Via een live verbinding krijgt je kind interactieve lessen van een echte juf of meester. De stof wordt
uitgelegd en er zijn opdrachten waar je kind aan mee kan doen.
Elke werkdag worden van 9:00-12:00 uur lessen gegeven vanuit 6 studio-klaslokalen.
Voor meer informatie en om deze live lessen te kunnen volgen ga je naar:
www.thuisnaarschool.nl

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

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.
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

