Vrijeschool de Berkel PO

Email: weekberichtberkel@vrijeschoolzutphen.nl
BERKELBULLETIN schooljaar 2013-2014 no. 27 3 april 2014
Gezamenlijk bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrije School de Berkelonderbouw.
Kopij inleveren via de mail voor donderdagmorgen 9.00 uur.
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Vrij t/m zondag 11 mei

Klas 4,5 en 6

Klas 4: Heeft zijn toneeluitvoering voor de school op dinsdag 15 april. 's Avonds om 17.30 uur (direct na het
optreden van de 2e klas) is het optreden voor ouders en belangstellenden. Het stuk heet: "Hoe Thor zijn hamer terug
kreeg".
Vorige week vrijdag is de 4e klas op de fiets naar Het Koelhuis geweest om daar de expositie "Huid en Huis" te
bekijken. De kunstenaar en een begeleider heeft de klas ontvangen en geënthousiasmeerd met leuke opdrachten
rondom de expositie. Het was geweldig! En voor belangstellenden: de expositie loopt nog tot 21 april.
http://www.hetkoelhuis.nl/hh/
Vacature MR: Vanwege het vertrek van een van leden van de MR ontstaat er een vacature in de oudergeleding van
de MR. Vanaf het schooljaar 2014/2015 zijn we op zoek naar een ouder die de MR komt versterken. Belangstellenden
en geïnteresseerden kunnen reageren op het mailadres: deberkelmr@gmail.com". Met groet Rik Plakke

Pallem pallem pasen, ei koer ei
over enen zondag krijgen wij een ei !
Eén ei is geen ei
twee ei is een hallef ei
drie ei is een Paasei
Palmpasen: Klas 1, 2,3 en 4 :
Graag maandag 7 april meegeven aan de kinderen van klas 1,2, 3 en 4 :
Stokken voor palmpaasstok gebonden tot een kruis ( met bovenin een klein puntje)
Rijggoed ( pinda’s, rozijntjes gedroogde appeltjes/abrikozen enz.)
De kinderen versieren zelf hun palmpaasstok in de klas, per klas worden broodjes gebakken.
Op vrijdag 11 april wordt de optocht gelopen.
De klassen 1 en 2 vertrekken om 11.30 uur van school naar de kinderboerderij, waar ze klas 2 van de IJssel even
ontmoeten. Ouders zijn daarbij van harte uitgenodigd.
Klas 3 loopt naar woongemeenschap ZOZIJN in de Waarden.
Klas 4 bezoekt de IJsselflat.
Klas 5 maakt 1 grote stok voor in de hal.
Week voor pasen:
Vanaf maandag 14 april t/m donderdag 17 april is er om 9.00 uur zingen in de zaal voor klas 1,2,3 en 4. O.l.v. juf
Anja en meester Onno.
Viering donderdag 17 april 2014
8.35 klas 1 t/m 4 gaan naar de zaal, samen zingen, o.l.v van juf . Anja en meester Onno
Kort verhaal verteld door juf Suzanne.
8.35 klas 5 en 6 horen in hun klas het laatste deel van het Lijdensverhaal.
9.00 klas 1,2 en 3 zoeken eieren.
9.30 terug op school.
10.15 - 10.30 eenvoudige maaltijd in de klas.
10.45 pauze
11.00 rest van de dag volgens rooster
Kleuters: VRIJDAG 11 april is de PALMPASENOPTOCHT. Als jullie rond 12.15 uur BUITEN wachten, dan komt onze
prachtige stoet naar buiten om samen met jullie al zingend de palmpasenoptocht te lopen…….
Lopen en zingen jullie mee ?!!

Nicole et Martin: Zet het alvast in de agenda: Nicole et Martin komen weer naar Zutphen! Het sprookjescircus van
Le Compagnie Nicole et Martin is van 16 juni tot en met 22 juni in Zutphen. Zowel kinderen als volwassenen kijken
met open mond naar deze wonderlijke mengeling van adembenemende acrobatiek, live muziek, zang, dans,
vertelkunst en goochelacts. Ze zullen voor alle 3 de Vrije Scholen optreden, voor alle kinderen, onder schooltijd.
Daarnaast zullen er op de zaterdag 21 en zondag 22 juni voorstellingen gegeven worden voor iedereen die maar wil!
http://www.nicole-et-martin.ch/

Schoolvoetbal: Op 9 april is het schoolvoetbaltoernooi van klas 5 en 6. De teams en hun begeleiders vertrekken dan
om ongeveer12.00 uur van school naar de voetbalvelden. Kinderen die hun gaan aanmoedigen kunnen dan ook
mee. Juf Anja zal dit begeleiden. De kinderen die niet meegaan naar het voetbalveld blijven normaal op school tot
12.30 uur bij juf Annie.
Communicatie over het bouwproject
De eerste teambespreking op de twee toekomstige PO-scholen zijn geweest. Het waren nuttige besprekingen, sessies.
Belangrijke aspecten zijn aan de orde geweest zoals duurzaamheid, licht en luchtkwaliteit. Maar ook hebben hele
praktische zaken de revue gepasseerd zoals voldoende bergruimte. Al deze input vanuit het team is de basis voor de
inrichting van het Functioneel Plan van Eisen.
Helaas hebben we als gevolg van o.a. maatschappelijke ontwikkelingen, vertraging in het bouwproces opgelopen.
De afgelopen maanden hebben in heel Nederland vele BSO en Kindcentra hun deuren moeten sluiten. Recentelijk is
Kinderopvang De Blokkentoren in Zutphen failliet verklaard. Als gevolg van deze ontwikkeling heeft de gemeente
Zutphen besloten haar regels t.a.v. het gebruik van onderwijshuisvesting door kinderopvangcentra aan te scherpen
vanaf 1 januari jl.
Dit heeft grote en vergaande financiële gevolgen op de lange termijn voor o.a. VSNON en er moeten in ons proces nu
ook andere partijen betrokken worden. Denk aan de BSO en De Morgenster.
Op dit moment onderzoeken wij samen met alle betrokken partijen naar de juiste oplossing. Deze oplossing moet
voor de toekomst (komende 10 jaar) een verantwoorde draaglast voor alle partijen opleveren.
Een van de consequenties is, dat de geplande verhuisbewegingen opnieuw in de tijd moeten worden gezet.
Dat spijt ons zeer en wij realiseren ons ten zeerste, dat u als ouders nog steeds geen duidelijkheid krijgt over het
tijdspad waarbinnen de bouwactiviteiten zullen plaats vinden.
Wij doen er alles aan om er, samen met de gemeente op korte termijn uit te komen. Gijs Langeslag
Mevrouw Plaschek benoemd tot Bestuurder van Vrijescholen Noord en Oost Nederland De Raad van
Toezicht heeft besloten om Mevrouw Plaschek een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden voor de functie
van Bestuurder voor de Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland.
Na het volgen van een interne procedure en het positieve advies van het assessmentbureau, is de Raad van Toezicht

hiertoe overgegaan.

Quote van de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer E. Jordens:

“Ik wil namens de Raad van Toezicht Mevrouw Plaschek feliciteren met haar benoeming tot Bestuurder bij de
Vrijescholen Noord en Oost Nederland. Onze prettige samenwerking zetten wij graag vol vertrouwen en plezier met
haar voort”.
Gijs Langeslag
Zaterdag 12 april: Lentebazaar op de Zwaan
Vrije School de Zwaan organiseert op zaterdag 12 april weer de jaarlijkse Lentebazaar van 10.00 tot 14.00 uur.
Op de Lentebazaar zijn weer tal van activiteiten voor kinderen georganiseerd. Kijk in de kleuterklas naar Poppenspel
‘het huisje’. Drink wat met iets lekkers erbij in het Lentecafé (verzorgd door klas 6); geniet van live muziek. Verder is
er de poppendokter, een pizza-oven, verkoop van tweedehands kleding, lp’s en spullen, schminken, knutselen en nog
veel meer. Ook zijn er kraampjes met edelstenen, handgemaakte artikelen van vilt, hout, sieraden enz.
Kinderen kunnen een knipkaart kopen waarmee ze de activiteiten kunnen doen. Welkom!
Locatie: Vrije School de Zwaan, Valckstraat 30 te Zutphen. www.vrijeschooldezwaan.nl. Meer informatie via tel.nr.
0575-517975.
Thema-avond Seksualiteit en het basisschoolkind met Jeanne Meijs
Op donderdagavond 10 april komt Jeanne Meijs, bekend van onder andere de boeken 'Puberteit' en 'Liefde en
seksualiteit', een inhoudelijke avond verzorgen over de seksuele ontwikkeling van het basisschoolkind. Hoe de media
hierop van invloed kan zijn en hoe we onze kinderen hierin kunnen begeleiden. Deze avond is vooral bedoeld voor
ouders vanaf klas 4 maar zeker ook interessant voor ouders van jongere kinderen.
Voor vragen en meer info kun je je wenden tot Sigrid Blokker (s.blokker@vrijeschoolzutphen.nl) of Jolien Wilmar
(jolienwilmar@gmail.com). Locatie: vrije school de Zwaan, Valckstraat te Zutphen. Tijdstip: 20.00 uur (inloop om
19.45 uur met koffie/thee).

Muziek en workshops
Op zaterdag 17 mei geeft Flower to the People samen met kinderzanggroep Bloemies een optreden in de Vrije School
te Zutphen. Flower to the People Een muziekgroep bestaande uit zangeres Fleur Tolman, gitarist Frank Ong-Alok
en percussionist Wytze van der Zweep. FttP heeft inmiddels 5 cd’s uitgebracht en heeft met diverse bekende artiesten
samengewerkt w.o. zanger Oscar Harris, Hakim en Gerda Havertong uit Sesamstraat.
Workshops Voor dat het optreden begint zal FttP enkele workshops geven waar men zich gratis voor kan
aanmelden. De workshops zijn: zang, gitaar, trommelen en didgeridoo. De workshops zijn voor jong en oud dus
iedereen mag meedoen.
Hapjes en drankjes Flower to the People zal lekkere exotische hapjes en drankjes meenemen voor het aanwezige
publiek. De workshops starten v.a. 13.00 uur en het optreden begint om 14.30 uur tot 15.30 uur.
De toegang is gratis. Plaats van handeling: Vrije School de IJssel, Henri Dunantweg 4 Zutphen.
Opgeven en voor de workshops of plaatsen reserveren kan via email: fttp@planet.nl
Of bel met 0644404952

