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BERKELBULLETIN schooljaar 2020-2021 no. 11 van 13 november 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

Dinsdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Maandag

17 november
30 november
4 december
7 december
14 december

activiteit
MR vergadering
Viering Eerste Advent
Sinterklaas
Viering Tweede Advent
Viering Derde Advent/ Luciafeest

Start 19:00 uur; digitaal
Alle kinderen om 12:45 uur vrij

MR vergadering
Dinsdag 17 november om 19:00 uur.
I.v.m. de COVID-19 richtlijnen zal deze vergadering digitaal plaatsvinden.
Toehoorders die online aanwezig willen zijn kunnen contact opnemen via mrdeberkel@outlook.com.
Voor de agenda van de MR vergadering zie bijlage ‘agenda MR vergadering’
Verkiezing oudergeleding MR
Freddy Vredegoor heeft de meeste stemmen gekregen en zal tijdens de MR vergadering benoemd worden tot lid van
de oudergeleding van MR De Berkel.
Ik wil hierbij de overige kandidaten hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en geduld.
Na de benoeming van Freddy is de MR weer op volle sterkte.
Aline Divendal
Voorzitter MR De Berkel
Ouderbijdrage 2020-2021
Gisteren hebben alle ouders/ verzorgers een brief en een mail met een betaalverzoek m.b.t. de vrijwillige
ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 ontvangen.
De betaling verloopt, zoals beschreven in de brief, via het administratiesysteem Schoolkassa.
Mocht je hierover vragen hebben of uitleg willen, kan je terecht bij de directie: directie@vrijeschooldeberkel.nl.
Om de kinderen ook in de toekomst van de meerwaarde van het vrijeschoolonderwijs te laten genieten, hopen wij dat
alle ouders/ verzorgers willen bijdragen.

Ouderplatform De Berkel
Beste ouders/verzorgers,
Vanuit de ouders is de behoefte geuit om beter betrokken te worden bij het reilen en zeilen van De Berkel. De
oudergeleding van de MR zegt ook behoefte te hebben aan een klankbord om het werk goed te kunnen doen.
Directie en MR zijn aan het bedenken hoe we een goed ouderplatform kunnen inrichten waarin ouders kunnen
meedenken over de (onderwijs)ontwikkelingen en klasoverstijgende zaken rond school en onderwijs. We streven
ernaar om uit elke klas deelnemers in het platform te hebben. Hiermee krijgt de schoolleider een breder zicht op wat
er bij de ouders leeft en heeft de MR een klankbord zodat ze weloverwogen adviezen en instemmingen kan geven
aan besluiten.
Binnen niet al te lange tijd meld ik me weer met een uitgewerkt plan voor een ouderplatform
Hartelijk dank,
Roos Paashuis
Directeur de Berkel
Verkeer
Beste ouders/verzorgers,
Ik wil jullie wijzen op de verkeersregels voor de school bij breng en ophaal momenten. Het komt regelmatig voor dat
dit nog misgaat. Houd je aan de regels, stop niet voor de school met de auto om uw kind af te zetten of op te halen
en parkeer op plekken waar dat mag.
Op die manier houden we het veilig voor iedereen en kan het verkeer doorgang blijven vinden.
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie hierover van de politie.
Hartelijke groet,
Roos Paashuis
Directeur de Berkel
Boom tussentoetsen
Vandaag zijn wij gestart met het afnemen van de Boom tussentoetsen voor taal, lezen en rekenen. En ook volgende
week zullen er bij een aantal kinderen nog tussentoetsen worden afgenomen.
De Boom tussentoetsen zijn niet voor alle kinderen, maar wel voor diegenen die met taal, lezen en/of rekenen wat
meer moeite hebben.
Sint Maarten
Ondanks dat het dit jaar anders was dan andere jaren hebben we er samen met de kinderen toch weer een mooie
Sint Maartenviering van kunnen maken. We hebben genoten met z’n allen.
Dank aan alle ouders die voor soep en/of broodjes hebben gezorgd.

De Piramidegroep onderzoekt en ontwerpt
Hoe pittig is dit project? Pittig en lekker uitdagend! We bouwen de avontuurlijkste knikkerbanen en onderzoeken
materiaalverbindingen, vormen, de stabiliteit en bouwen constructies.

Ja, de 3e, 4e en 6e klas leerlingen (klas 5 heeft op maandag watergym en zal vanaf maart ook aansluiten) zijn
eigenaar van hun leerproces in de Piramidegroep. Ze worden uitgedaagd om door te zetten bij het leren van nieuwe
vaardigheden. Samenwerken wordt gestimuleerd. Daarbij is hun eigen aandeel en inbreng zeer waardevol. De
wilskracht wordt op de proef gesteld.
Juf Irene en juf Funda begeleiden deze enthousiaste kinderen elke maandagmiddag!

Figuur 2 Rollen
Figuur 1 Mindmap

Figuur 3 Coöperatieve werkvorm

Bijlagen
- Agenda MR vergadering
- Flyer verkeer

Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
(Om het Bulletin leesbaar te houden, proberen we de berichten die al eerder zijn opgenomen te
herhalen)
Gezondheidsverklaring i.v.m. COVID-19
Zoals in eerdere Berkelbulletins al aangegeven komen ouders en andere volwassenen alleen in de school op afspraak.
Voordat zij de school betreden moeten zij een gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen (zie ook protocol
basisonderwijs versie oktober https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf).
Een formulier hiervoor ligt bij de kleuteringang (direct links in een houder aan de muur) en bij de hoofdingang (op
een tafel).
Het ingevulde en ondertekende formulier geef je af bij de persoon waar je een afspraak mee hebt.
Het formulier zal enkel gebruikt worden voor het bron- en contactonderzoek in het geval van een COVID-19
besmetting en na 14 dagen worden vernietigd.
Scholenmarkt VO klas 6
De organisatie van de Scholenmarkt VO heeft ons laten weten dat i.v.m. COVID-19 de Scholenmarkt VO, die gepland
stond voor 17 en 18 november, dit jaar helaas niet door kan gaan.
Studiedagen 2021
De studiedagen voor 2021 zijn gepland op de volgende dagen:
- Maandag 11 januari 2021
- Woensdag 10 maart 2021
- Dinsdag 6 april 2021
- Vrijdag 4 juni 2021
Het team heeft op deze dagen een studiedag, de kinderen zijn op deze dagen dus vrij.

