
 

 

 

Agenda 

 

Datum       Activiteit    Opmerking  

Donderdag 11 maart    Klassenouderoverleg  8:30 

Donderdag 25 maart    MR vergadering 

Vrijdag 26 maart     Palmpasen    (gewone lesdag) 

Donderdag 1 april     Paasviering    Vrij om 12:50 

2 t/m 5 april      Paasweekend   Vrij 

 

  

 

 

 

 

 

Minstreel 
Donderdag 4 maart  2021           

 Week 5 



 

 

Bereikbaarheid op 11 maart 

 
Donderdag 11 maart aanstaande worden er nieuwe interne telefoons geïnstalleerd. Op deze dag                   

zullen wij enige tijd telefonisch niet bereikbaar zijn. Voor niet dringende vragen of mededelingen kunt                

u dan het beste even mailen naar de administratie. Voor noodgevallen of dingen die absoluut niet                  

tot de volgende dag kunnen wachten kunt u deze dag bellen naar 0657562569. 

Op de dag zelf zullen wij nog even een bericht versturen om u hieraan te herinneren. Alvast excuses         

voor het ongemak! 
 

Inschrijven van broertjes en zusjes 

 
Op dit moment hebben we in de administratie niet helemaal inzichtelijk van welke kinderen de   

aankomende schooljaren nog broertjes of zusjes in gaan stromen. Wanneer u al één of meerdere 

kinderen bij ons op school heeft ingeschreven, krijgen broertjes en zusjes voorrang op nieuwe 

aanmeldingen. Om ervoor te zorgen dat we precies weten hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn,               

willen we u vragen nog in te stromen kinderen zo spoedig mogelijk aan te melden. U kunt een 

inschrijfformulier opvragen door te reageren op dit bericht of te mailen naar 

administratie@vrijeschoololdenzaal.nl. Alvast hartelijk dank! 
 

  

Van de kleuters 

“Ik weet dat de lente komt...” 

Samen hebben we sneeuwklokjes gemaakt met bijenwas. De 

eerste echte bloemetjes. 

Laat de lente maar komen! 

 

 

 

En op de lange dag hebben we als raamhanger “plaagbloemen”               

gemaakt. 

Misschien hadden jullie er al iets over gehoord.... 

 

Juf Ellen en juf Rowi 

 

Klas 1-2 

We zijn begonnen met een rekenperiode.  

De tweede klas heeft buiten druk geoefend met de klok. De digitale tijd is 

nog best moeilijk. 

Klas 2 mag thuis de tafels van 4 en 6 herhalen. 

Klas 1 is bezig met splitsen, o.a. de vrienden van 10, tellen tot 60 en… 

weer terug en we spelen vaak winkeltje 

 

Juf Dorine, juf Els en juf Ilse. 
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            Klas 3-4  

Op dinsdag en woensdag staat juf Dorine voor de klas. 

Haar mailadres is:   d.berkhout@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

We hebben samen een fijne start gemaakt van een prachtige periode 

over Nederland. Waarom heet ons land zo, wat is het NAP en hoe veilig 

zitten we hier in Twente met de Tankenberg 85+ boven NAP. (en één juf 

die de klemtóón verkeerd zegt) en waar kunnen we dat allemaal vinden 

in de Atlas? 

 
Juf Kim en juf Dorine 

 

         Klas 5-6 

Vormtekenen  op het schoolplein   
We gingen met onze klas buiten vormtekenen.  

Met stoepkrijt maakten we een vorm op het schoolplein.  

Het was best lastig om het super groot te maken.  

Eerst maakten we 4 cirkels.  

Daarna 5 lussen die aan elkaar vast zaten.  

En toen een soort van M-vormige bogen.  

Het was echt een uitdaging voor sommige groepen.  

De uitdaging was vooral dat je moest samen werken.   

Toch is het de meeste groepen gelukt.  

Hier het resultaat: 

 

  

 Namens de redactie: Zilver en Jikke  

 


