Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 32 van 16 mei 2019
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

Donderdag
Zaterdag
Maandag

16 mei
18 mei
20 mei

Dinsdag

21 mei

Woensdag

22 mei

Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Maandag

27 mei
29 mei
30 mei
3 juni
3 juni

Donderdag
Vrijdag

6 juni
7 juni

activiteit
Ouderavond klas 6
Bazaar
Voorstelling voor de
kleuterklassen
Euritmievoorstelling
Onder schooltijd
Eindpresentatie
bewegingslessen
Nathalie en Jeroen
Ouderavond klas 2
Toneelstuk klas 5
Hemelvaart
Begin Avondvierdaagse
Klas 6 op Kamp naar
Terschelling
Pinksterfeest
Studiedag

Bestemd voor

Van 11.00 uur tot 16.00 uur
Door Jan en Gemma Alfrink
Voor klas 1,2 en 3
Ouders van harte welkom zie
berichtgeving in het Bulletin

Kinderen vrij t/m zondag 2 juni

In de bijlage de uitnodiging
Kinderen vrij

Uitnodiging voor de eindpresentatie bewegingslessen op woensdag 22 mei:
Op woensdag 22 mei laten de klassen 2 t/m 6 zien wat ze het gehele jaar hebben geoefend met de bewegingslessen.
Ouders zijn dus van harte welkom om hiernaar te komen kijken!
De kinderen komen op 22 mei gewoon op normale tijd binnen. Ouders blijven buiten. Om kwart voor 9 zal klas 6 de
presentatie openen op het achterplein. Ouders zoveel mogelijk daar verzamelen. Om 9.00 uur gaan de klassen naar
hun plek en zullen daar laten zien wat ze hebben geleerd. Elke 15 minuten gaat de bel, u kunt dan wisselen per klas.
Elke klas geeft 4 keer een optreden, zodat u in de gelegenheid bent om naar alle kinderen te kijken. De kinderen van
klas 6 begeleiden de kinderen van klas 1. Bij slecht weer zal de presentatie in de zaal zijn.

MR:
In de bijlage een extra brief van de MR.
IEP Eindtoets klas 6.
De klassikale uitslagen van de IEP toets zijn bekend. De officiële berichtgeving per leerling wordt per post naar school
gestuurd. Zodra wij deze post ontvangen hebben , krijgt elk kind de toetsresultaten in een gesloten envelop mee naar
huis.
Tuindag:
Vorige week stond er in het bulletin dat er een tuindag is op 25 mei, dit moet zijn:
Zaterdag 15 juni is de laatste tuindag van dit schooljaar. Van 10.00 tot 16.00 uur, zijn jullie allen welkom om de
handen uit de mouwen te steken. Vooral de tuintjes verdienen aandacht, onkruid wieden.
Samen zorgen we voor de lunch. In het volgende Bulletin laten we weten wat we nog meer gaan doen, uiteraard ook
weer een leuke activiteit voor de kinderen. Handig om mee te nemen op de tuindag: tuinhandschoenen,
laarzen, kruiwagen, bats, snoeischaar. Je kunt je opgeven bij de contactpersoon van je klas. Voor vragen of
opmerkingen: deberkeltuingroep@gmail.com
Afscheid:
Dit is mijn laatste Berkelbulletin wat ik schrijf voor jullie. Vanaf volgende week zal Elina het Bulletin verzorgen en ga ik
genieten van een paar weken vakantie in Italië.
Ik kom nog kijken naar het eindtoneelstuk van klas 6 in de laatste schoolweek. Het zou leuk zijn als ik jullie
woensdag 22 mei nog even de hand kan schudden. Dus voel je welkom om te komen.
Ik groet jullie allemaal, dank voor alles en nog een goed schooljaar! Clarie

