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Bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrijeschool De Berkel.
Kopij inleveren via de mail vóór donderdagmorgen 9.00 uur.
Dag

Datum

Maandag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag

30 november
4 december
7 december
14 december
15 december

Donderdag

17 december

Vrijdag
Maandag

18 december
21 december

activiteit
Viering Eerste Advent
Sinterklaas
Viering Tweede Advent
Viering Derde Advent/ Luciafeest
Opvoering Paradijsspel door klas
3 Soscha/Hiltje
Opvoering Schimmenspel "De
Kerstroos" door Jeugdtheater
Zjuust
Kerstviering
Kerstvakantie

Alle kinderen om 12:45 uur vrij

Onder schooltijd
Onder schooltijd
Alle kinderen om 12:45 uur vrij
t/m vrijdag 1 januari 2021

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid rondom school vraagt extra aandacht op dit moment. Om te zorgen dat er geen gevaarlijke
situaties ontstaan op straat vragen we het volgende aan jullie:
• De derde klas van Suzanne verzamelt zich vanaf aanstaande maandag bij de zandbak, dit om de drukte
bij de hoofdingang te ontlasten.
• Wij vragen aan alle onderbouw ouders om jullie (bak-)fietsen op het grasveldje bij de container (naast de
fietsenstalling) te parkeren voordat jullie je kind naar school brengen/ of weer ophalen. De kleuterouders
kunnen hun (bak-)fiets bij de flats parkeren; zo ontstaat er meer ruimte op de stoep.
• Ouders mogen gerust op het schoolplein op hun kind wachten, zo ontstaat er geen onnodige drukte op de
stoep en ontstaan er geen gevaarlijke situaties op de straat.
• Houd in alle gevallen gepaste afstand tot elkaar, denk ook aan de gezondheid van andere ouders en de
leerkrachten.
Hartelijke dank namens het college en de MR

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

