Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 2 van 6 september 2018
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

maandag
dinsdag
dinsdag
zaterdag
maandag
woensdag
maandag
woensdag

10 september
11 september
11 september
15 september
17 september
19 september
24 september
26 september

activiteit
Ouderavond kleuters
Ouderavond klassen 1
MR vergadering
Tuindag
15 min gesprekken
15 min gesprekken
15 min gesprekken
15 min gesprekken

Bestemd voor
Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers
10.00-16.00 uur iedereen
Kinderen ‘s middags vrij
Kinderen ’s middags vrij

Briefjes 15 minuten gesprekken:
Deze moeten uiterlijk vrijdag 7 september worden ingeleverd.
Bewegingslessen:
Vandaag zijn de klassen 2 t/m 6 begonnen met de bewegingslessen. De kinderen krijgen les van Nathalie en/of
Jeroen u kent ze vast wel van het circus! Elke donderdag komen Jeroen en Nathalie hiervoor naar Zutphen.
Uiteraard zijn wij daar heel blij mee! Dit staat los van het circusproject wat we in de twee weken hebben voor de
krokusvakantie. Dat kunnen we elk jaar door laten gaan uit de opbrengsten van de Bazaar. Ook in februari 2019
zullen Nathalie en Jeroen dit weer verzorgen.
De tuingroep
Als het aan de tuingroep ligt, komt er in de toekomst een prachtig vernieuwd groen schoolplein met avontuurlijke en
veilige speelmogelijkheden voor alle kinderen. Maar dat kunnen we niet alleen.
Zaterdag 15 september gaan we met z'n allen aan het werk tijdens de tuindag van 10 uur tot 16 uur.
Schrijf de datum vast in je agenda, binnenkort zal per klas worden geïnventariseerd wie kan komen helpen en wie wil
zorgen voor iets lekkers voor bij de koffie/thee of lunch In de lunchpauze vertellen we graag over onze ideeen om het
schoolplein te vernieuwen.
Naast de tuindagen voor de grotere klussen, is er een groep tuinouders die 1 ochtend in de maand samenkomt voor
kleinere (onderhoud)klusjes. Ongeveer een week van te voren krijg je een mailtje waarin staat wat we gaan doen. Je
kunt per keer aangeven of je komt. Wil je op de maillijst komen stuur dan een mailtje naar onderstaand adres. (Je
kunt je op dezelfde manier ook weer afmelden.)

We zijn opzoek naar versterking van de tuingroep. (kleuter!)ouders die willen meedenken over de plannen voor het
nieuwe schoolplein en die mee willen helpen met het organiseren van de tuindagen en ochtenden kunnen een mailtje
sturen naar: deberkeltuingroep@gmail.com

Zingen bij Gioia.
Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Heb je altijd al graag bij een koor willen zingen, ontdek dan nu hoe leuk dat is. Elke
woensdagavond zingen we liedjes uit allerlei windstreken, in vele talen en van verschillende moeilijkheidsgraad. Gioia
is het koor voor ouders en vrienden van de vrijescholen in Zutphen en staat onder leiding van Marrion Dijkman (ook
leidster op de BSO). We zijn te vinden in de grote zaal van de Zonnewende op woensdagavond van 20-21.30 uur.
Kom gerust een paar keer mee doen om te kijken of het wat voor je is. Meer info op de schoolwebsite of
via marriondijkman@hotmail.com en 06-303 22 776.
Kinderhout
Met veel enthousiasme ga ik (Rianda Ros, moeder uit klas6) weer starten met deze super leuke cursus als onderdeel
van vershout, op de midgaard in Almen, met kinderen vanaf 10 jaar. We gaan op de schaafbok en maken bv bogen,
krukjes en vuur. We starten op woensdag 12 september om 13.30u-16.00u, elke week t/m 10 oktober 2018.
Verdere info 06-44054432,rianda@rosvast.nl en vers-hout.nl

