Vrijeschool De Berkel PO
Email: directie@vrijeschooldeberkel.nl

Bordtekening klas 1 gemaakt door juf Lisette

BERKELBULLETIN schooljaar 2020-2021 no. 13 van 27 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

Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag

30 november
1 december
4 december
7 december
14 december
15 december

Donderdag

17 december

Vrijdag
Maandag

18 december
21 december

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

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

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

Corona maatregelen op de Berkel
Beste ouders,
wij vragen nogmaals jullie aandacht voor de regels van de Berkel tijdens deze pandemie. De team leden van de
Berkel vinden het belangrijk dit met elkaar na te leven om de gezondheid van ieder te blijven bewaken.
De regel is: ouders blijven buiten de school. De enige reden waarvoor ouders in school aanwezig zijn in Corona tijd is
omdat je een afspraak hebt met een leerkracht, IB of directeur. Heb je die afspraak niet, dan ben je niet in de school.
Wanneer je wel een afspraak hebt, vragen we je een registratieformulier in te vullen bij binnenkomst en deze af te
geven bij de persoon waar je de afspraak mee hebt. Houdt de 1,5 meter afstand tot andere volwassenen en was
regelmatig je handen.
Dank jullie wel.
Team de Berkel
Ventilatie
Er wordt extra geventileerd in klassen om de luchtkwaliteit op peil te houden in Corona tijden. Nu het buiten kouder
wordt, betekend dit dat het soms best fris is in de klas. Houdt hier rekening mee met de kleding van uw kind. Laagjes
in kleding zijn handig; denk bijvoorbeeld aan een vest of een dikke trui.
Team de Berkel

Kerstspelen
In verband met de huidige Corona maatregelen hebben wij, in overleg met de Zonnewende, besloten dat de
kerstspelen in hun gebruikelijke vorm dit jaar helaas niet door kunnen gaan. Wel zijn er hierdoor twee mooie nieuwe
initiatieven ontstaan.
Het paradijsspel zal dit jaar voor de kinderen van klas 3 t/m 6 worden opgevoerd door klas 3 van Soscha en Hiltje.
En in plaats van het kerstspel zal Jeugdtheater Zjuust het betoverende schimmenspel ‘De Kerstroos’ naar het verhaal
van Selma Lagerlöf (zie ook het bericht verderop in dit Berkelbulletin) opvoeren voor de klassen 1 t/m 6.
Verlof Elina
Vanaf maandag 30 november a.s. is Elina met zwangerschapsverlof.
Irene Kleinrensink die in eerste instantie tijdelijk de werkzaamheden van Elina zou overnemen heeft besloten hier
toch van af te zien
Gelukkig hebben we iemand anders kunnen vinden in de persoon van Gonda Voskamp-Berends, zij zal de taken van
Elina gedurende diens verlofperiode overnemen.
Het mailadres van Gonda is g.berends@vrijeschooldeberkel.nl, of je kunt je mail ook sturen naar
directie@vrijeschooldeberkel.nl deze zal dan door Gonda of Roos worden opgepakt.
Samenvatting MR vergadering
De MR heeft dinsdag 17 november vergaderd zonder aanwezigheid van het bevoegd gezag.
Een voordeel van online vergaderen is dat mensen makkelijker als toehoorder aanwezig kunnen zijn.
We starten met een aantal regelzaken.
Voor zover het mogelijk is met de regelgeving vergaderen we in de school, mocht dat lastig zijn dan stappen we over
op online vergaderen. Het is mogelijk dat mensen digitaal aanschuiven bij de vergadering als toehoorder. Dit is een
stuk transparantie dat ontstaat.
Benoeming nieuw lid MR en GMR PO:
Freddy Vredegoor wordt formeel benoemd tot lid van de oudergeleding van de MR. De verkiezingsprocedure is correct
doorlopen.
Marieke Mortier is afredend lid bij de GMR PO, er is een vacature verstuurd naar al het personeel van De Berkel. Eva
van Houten heeft hierop gereageerd. Aangezien ze de enige kandidaat is wordt ze automatisch benoemd tot lid van
de personeelsgeleding van de GMR PO.
Vaststellen jaarplan MR:
Het jaarplan van de MR is al enige tijd klaar. We bespreken het plan, na een kleine aanpassing kan het vastgesteld
worden en gedeeld worden met de achterban.
Gesprek met de interne vertrouwenspersoon:
Anja de Goederen is interne vertrouwenspersoon van De Berkel. Ze vertelt wat haar taak is binnen deze functie en
hoe ze zich hiertoe heeft voorbereid. Het verhaal is helder en duidelijk. Ze gaat de komende tijd inzetten om mensen
te laten weten dat er een vertrouwenspersoon is en wat haar taak is. Hiervoor gaat ze kinderen informeren maar ook
ouders informeren. In de schoolgids staan haar gegevens en op de website. Anja heeft de samenwerking gevonden
met de interne vertrouwenspersoon van de Zonnewende wat een goede dynamiek teweegbrengt. Het contact met de
externe vertrouwenspersonen is ook goed.
Verkeersactie:
Een ouders heeft een aantal vragen gesteld over de verkeerssituatie binnen De Berkel.
Het blijft onveilig op straat. We nemen de acties door die geweest zijn. Er is regelmatig contact met gemeente,
politie, handhaving en de directeur van de school aan de overkant.
Terwijl we met elkaar in gesprek zijn constateren we dat het onveiliger in de straat is geworden doordat ouders op de
stoel blijven staan. Geopperd wordt om mensen te vragen op het plein te gaan staan. Dan kan er ook meer afstand
gehouden worden. Eveneens ontstaat het idee om de lage klassen op een ander punt te verzamelen in de ochtend.
Marieke en Maarten nemen dit voorstel met zich mee.
Mochten mensen nieuwe ideeën hebben over het verkeer rond de school dan horen we dat graag.
Vaststellen MR-jaarverslag vorig schooljaar:
We nemen het jaarverslag door. Er komt een kleine aanpassing rondom het stuk over Corona, een lid van de MR leest
het stuk nogmaals door alvorens het vastgesteld kan worden.
Inrichting online MR omgeving:
We spreken over het inrichten van de online MR omgeving. Tot op heden is dit niet binnen het domein van
vrijeschooldeberkel.nl geplaatst om een autonome positie te waarborgen. Het mailadres van de MR zal blijven

bestaan. Het is van belang om deze inrichting zorgvuldig te doen om de autonomie te behouden. Het moet voor MR
leden inzichtelijk zijn wie de mail kan lezen. Directie heeft geen toegang tot deze omgeving.
Rondvraag:
In de laatste MR vergadering is de vraag gesteld aan de directie hoe het zit met foto’s van het st. Jansfeest. Er blijken
geen foto’s te zijn van alle klassen. Het is daarnaast een feit dat niet alle ouders willen dat hun kind gefotografeerd
wordt. Het is van belang om als school te bedenken hoe ouders betrokken worden bij jaarfeesten als ze niet aanwezig
mogen zijn door maatregelen van de overheid.
Aanvulling verkeersveiligheid
Er is deze week al duidelijk meer ruimte ontstaan op de stoep bij het brengen en halen van de kinderen, dank voor
jullie medewerking.
De (bak-)fietsen mogen ook op het speelterreintje aan de overkant geparkeerd worden. En nogmaals, wachten mag
ook op het schoolplein. Aandachtspunt blijft de gepaste afstand die we tot elkaar houden.
Afscheid Eef Jordens als voorzitter Raad van Toezicht
Vanaf het begin van de Raad van Toezicht diende Eef Jordens als voorzitter onze stichting
van vrijescholen. Na negen jaar dienst nam hij in de oktobervergadering van de Raad van
Toezicht afscheid. De andere leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder danken
hem voor de professionele wijze waarop hij leiding gaf aan de vergaderingen en de
waardevolle adviezen aangaande inrichting, sturing en continuïteit van onze stichting.
Eef ontving bij zijn afscheid bloemen en het boek ‘Theorie U, Leiding vanuit de toekomst
die zich aandient’ geschreven door Otto Scharmer. Gezien zijn bedrijfskundige
achtergrond en zijn ervaringen met de antroposofie bij VSNON, menen we dat hij dit boek
met veel plezier en een tikje weemoed zal lezen. Eef, bedankt!
Eef Jordens heeft de voorzittershamer overgedragen aan John Stadens,
portefeuillehouder Financiën van de Raad van Toezicht sinds 2017, vicevoorzitter
sinds 2019. Naast het voorzitterschap zal John ook de portefeuille Financiën blijven houden. De raad gaat in grootte
terug van vijf naar vier leden.
De Kerstroos door Jeugdtheater Zjuust
Heeft u de “De Kerstroos” door Jeugdtheater Zjuust de vorige keer
gemist? Wegens groot succes wordt het betoverende schimmenspel naar
het verhaal van Selma Lagerlöf hernomen! Geniet van de prachtige
kleurstemmingen en de levende muziek gemaakt op onder meer bronzen
én kristallen klokken, geblazen door de vermaarde glaskunstenaar
Bernard Heesen.
Tijd: Zondag 13 december om 15.00 uur én om 16.15 uur
Plaats: Podiumzaal Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen.
Toegang: alle leeftijden.
Entree: volwassenen € 7,50; kinderen t/m 14 jaar € 5,00
Duur: 45 minuten
Reserveren is noodzakelijk en kan via reserveren@zjuust.nl of 06-14433788
Leerlingenwerk uit de handwerkles

Gebreide poes uit klas 3 en vilt dieren uit klas 5.

Luiaard, gemaakt naar een zelf ontworpen patroon. Klas 6.

Bijlage:
- Flyer naschoolse gym Pietengym
- Agenda MR vergadering

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

