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

BERKELBULLETIN schooljaar 2020-2021 no. 3 van 11 september 2020
Bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrijeschool De Berkel.
Kopij inleveren via de mail vóór donderdagmorgen 9.00 uur.
Dag

Datum

activiteit

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

15 september
15 september
16 september
16 september

Schoolfotograaf
MR vergadering
Schoolfotograaf
Tuinverkoop klas 6

Woensdag
Maandag
Woensdag

16 september
21 september
23 september

Ouderavond klas 3 Soscha
15 minuten gesprekken
Tuinverkoop klas 6

Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

23 september
24 september
28 september
29 september
30 september

15 minuten gesprekken
15 minuten gesprekken
Ouderavond klas 2
Michaëlsfeest
Tuinverkoop klas 6

Donderdag
Woensdag

1 oktober
7 oktober

Ouderavond klas 5
Tuinverkoop klas 6

Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

9 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
15 oktober
16 oktober

Ouderavond klas 1
Ouderavond kleuterklas Halumah
Ouderavond kleuterklas Marieke
Studiedag
Toneelopvoering klas 5
Ouderavond kleuterklas Marjet
Toneelopvoering klas 5

Start 19:00 uur
Tijd: 12:30 – 13:30 uur;
Locatie: het overkantje
Start 20:00 uur; grote zaal
Tijd: 12:30 – 13:30 uur;
Locatie: het overkantje

Start 19:00 uur; grote zaal
Tijd: 12:30 – 13:30 uur;
Locatie: het overkantje
Start 20:00 uur; grote zaal
Tijd: 12:30 – 13:30 uur;
Locatie: het overkantje
Start 20:00 uur; grote zaal
Start 20:00 uur; grote zaal
Start 20:00 uur; grote zaal
Kinderen vrij
Start 17:00 uur; grote zaal
Start 20:00 uur; grote zaal
Start 17:00 uur; grote zaal

Inschrijven voor 15 minuten gesprekken kleuterklassen en klas 1 t/m 5
Vanaf maandagochtend 14 september hangen de intekenlijsten voor de 15 minuten gesprekken bij de hoofdingang
van de school. Voor klas 6 zullen er geen 15 minuten gesprekken zijn.
Jullie mogen het rooster naar eigen wens invullen en je naam bij de gewenste tijd noteren (geef ook aan of je een
telefonisch of fysiek gesprek wilt).
Je kunt dus zelf gesprekken op elkaar aan laten sluiten als je meerdere kinderen hier op school hebt zitten.
Wanneer er een kruisje achter een tijd staat, is deze tijd bij deze leerkracht niet beschikbaar.
Enkele ouders gaven aan op dit moment nog geen behoefte te hebben aan een 15 minuten gesprek. Mocht je geen
behoefte hebben aan een 15 minuten gesprek, dan teken je niet in op de lijsten.
De intekenlijsten hangen er t/m donderdag 17 september.
LET OP: Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand

Verkoop oogst schooltuin door de 6e klas
Vanaf woensdag 16 september zal klas 6 weer de jaarlijkse tuinverkoop op school
houden!
Vanaf 12:30 uur zullen de leerlingen groenten, fruit en bloemen verkopen, waar ze
het afgelopen tuinseizoen hard voor gewerkt hebben!
Savooiekool, spekbonen, snijbiet, appels en boeketten, maar ook zelfgemaakte
lekkernijen om maar wat te noemen. De opbrengst is voor de klas zelf en zal aan
het eindkamp worden besteed.
Komt allen! Verzoek is om met gepast geld te betalen. We houden ons aan
de Corona maatregelen.
Data: woensdag 16 september, 23 september, 30 september en 7
oktober
Tijd: 12:30 – 13:30 uur
Locatie: Het overkantje (speelparkje tegenover de school)
Klassenlijsten
Er zullen vanuit school geen klassenlijsten verspreid worden.
Mocht je de contactgegevens van een andere ouder willen i.v.m. bijv. speelafspraken, verjaardagsfeestjes, etc. dan
zul je de betreffende ouder hier zelf naar moeten vragen.
‘Kiss en ride’
Wij willen iedereen die ’s morgens de kinderen naar school brengt vragen om de kinderen echt alleen af te zetten zelf
niet te blijven staan wachten op de stoep (of straat) totdat de bel gaat.
Dus: ‘kiss en ride’.
Vanaf 8:20 uur is er toezicht op het plein.
Doordat er te veel volwassenen nu nog blijven staan wachten staat de stoep te vol en/of staan er mensen op straat
hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties voor kinderen en volwassenen.
Dit geldt ook voor het ophalen ’s middags, pik alleen de kinderen op en blijf niet staan op de stoep of straat.
Schoolfotograaf
Dinsdag en woensdag is de schoolfotograaf bij ons op school. Op dinsdag zullen de portretfoto’s gemaakt worden, op
woensdag de klassen- en familiefoto’s (m.u.v. de familiefoto’s van klas 5 deze zullen op dinsdag gemaakt worden).
Open Einde Wientjesoort Zuid
Wientjesvoort Zuid, natuurcamping en nog veel meer, houdt op in deze vorm te bestaan. We hebben vier jaar
geweldig mogen genieten van deze heel bijzondere plek! Vele mensen en vooral kinderen hebben heerlijk gespeeld en
elkaar ontmoet. Bij deze willen we een ieder uitnodigen zaterdag 19 september op een feestelijke dag te komen; het
Open Einde! (zie flyer bijlage)
Groetjes en meer info; Wieteke, wietepiet@hotmail.com
Leerlingenwerk uit de handwerkles
Konijn gemaakt door Diederik (klas 6);
Uil gemaakt door Lucia (klas 6).

Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
(Om het Bulletin leesbaar te houden, proberen we de berichten die al eerder zijn opgenomen te
herhalen)
Thuisblijf regels kinderen basisonderwijs i.v.m. COVID-19
Corona blijft en is nog volop in de lucht.
Uit vragen van ouders is ons gebleken dat we nog een keer zo kort en krachtig mogelijk de regels/protocollen op rij te
zetten.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Voor leerlingen in de kleuterklas geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
- als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
- als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
- als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
- Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf klas 1 geldt dat zij thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
- als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
- als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd
en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
Als een leerling ziek wordt, moet het direct door een ouder/verzorger opgehaald.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling
mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van een leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft de
leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school
en de opvang.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling
wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
Voor volledige protocol basisonderwijs:
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/
Heb je vragen over ventilatie van de school, stel je vragen aan Joep.
Ziekmelden
Bij ziekte van een leerling dienen ouders dit tussen 8:20 – 8:45 uur telefonisch 0575-524011 / 06-54697497 of per
mail directie@vrijeschooldeberkel.nl te melden. Van 8:15 – 8:20 zijn wij niet telefonisch bereikbaar i.v.m.
gezamenlijke ochtendspreuk van het team.
Contactgegevens
Mochten er wijzigingen zijn in de contactgegevens van kinderen en/of ouders/verzorgers
(adres/telefoonnummer/mailadres/etc.) geef dit dan tijdig door aan Joep of Elina zodat wij deze gegevens kunnen
aanpassen in onze leerlingenadministratie.

Jantje Beton actie Klas 5
Vrije School de Berkel komt in actie voor spelen! Onze leerlingen verkopen lootjes
van De Kleine Jantje Beton Loterij. 50% van de opbrengst mag de school besteden
aan speelgoed en speeltoestellen voor het plein. Familie, vrienden en kennissen,
helpen jullie mee? Ieder verkocht lot helpt!
Wij doen mee aan De Kleine Jantje Beton Loterij van 9 t/m 23 september.
Daarmee halen we geld op voor ons schoolplein én voor kinderen voor wie
buitenspelen minder vanzelfsprekend is. Ieder verkocht lot helpt voor meer
spelen!
Klas 5 doet mee aan De Kleine Jantje Beton Loterij! Onze leerlingen verkopen veilig
lootjes met de 1,5 meter materialen. Help je mee? Ieder verkocht lootje helpt!
Jeugdtheater Zjuust:
Soms koning zijn, dan weer boef, heks of prinses…
Houden jullie kinderen van toneelspelen en willen ze graag toneelles? Jeugdtheater Zjuust start
weer een nieuwe theaterklas voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4 e klas), waarin het
gaat om improviseren, fantasie, bewegen, concentreren, samenspelen, maar vooral spelplezier!
De 24 lessen worden gegeven op donderdagmiddag van 15:15 tot 16:45 uur. Zij worden
afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is een proefles en…..gratis.
Start: 10 september.
Meer informatie kun je vinden op onze website: www.zjuust.nl
Aanmelden (ook voor de proefles) kan bij Wil Biemond 06-121 63 630 of will-bee@hotmail.com

