
 

 

 

Agenda 

 

Datum       Activiteit    Opmerking  

22 tot en met 28 februari    Voorjaarsvakantie   Leerlingen vrij 

Donderdag 11 maart    Klassenouderoverleg  8:30 

Donderdag 25 maart    MR vergadering 

Vrijdag 26 maart     Palmpasen    (gewone lesdag) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Minstreel 

Donderdag 18 februari  2021           

 Week 5 



 

En we hebben een winnaar!!!!! 

 
Eerste prijs!!! 

Wat een leuke verrassing. Vandaag kwamen er drie mensen van de Oldenzaalse bibliotheek langs met 

ballonnen, een boek, een boekenbon en een doos met lekkere chocolaadjes.  Jullie raden het al Zilver, 

de schoolkampioen voorlezen van De Zevenster, heeft de plaatselijke ronde van de Voorleeswedstrijd 

gewonnen! 

Zij is eerste geworden van alle Oldenzaalse basisscholen. Gefeliciteerd Zilver! 

Zilver mag nu op voor de regionale ronde. Bijna alle rondes gaan digitaal, dus Zilver mag weer een mooi 

filmpje maken waarin zij voorleest en wie weet ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de MR 
 

Vlak voor het landelijk weer opengaan van de scholen hebben wij als MR met Lucas besproken, hoe            

het opengaan van de Zevenster op een veilige manier kan; voor de kinderen én het team. De zorgen   

en vragen die jullie als ouders en team hadden, zijn hierin meegenomen. Wij hebben van                      

verschillende ouders veel positieve reacties gehoord over de brief van Lucas en de gekozen aanpak 

voor onze school.  Wij als oudergeleding zijn blij dat veel ouders ons weten te vinden en input leveren 

voor de vergaderingen.  Verder hebben wij het in de laatste vergadering gehad over de financiën. 

Scholen kunnen van de overheid subsidie ontvangen voor onderwijsverbetering. Hiervoor willen wij als 

school graag in aanmerking komen om digitale vaardigheden beter te kunnen integreren in het 

onderwijs, met name voor klas 5 / 6 die daarmee beter worden voorbereid op de middelbare school.                   

In het stukje PR hebben we besproken hoe we onze mooie school weer goed op de kaart zetten. In                   

de minstreel hebben jullie al een stukje over de flyers kunnen lezen en ook de website wordt                   

aangepast en is nu beter vindbaar. Er komt binnenkort ook een nieuwe schoolgids uit waar we druk                   

mee bezig zijn! In de laatste MR vergadering is ook besproken dat er na de voorjaarsvakantie een 

verschuiving nodig is in de bezetting van de klassen en dat juf Mansi tot de zomervakantie naar                      

Almelo gaat. De MR heeft meegekeken in dit proces en ook een advies geformuleerd. Lucas heeft 

inmiddels alle leerkrachten, ouders en kinderen geïnformeerd.    
Onze volgende vergadering is 25 maart.  

 
Hartelijke groet, 
De medezeggenschapsraad: John, Kim, Johan en Jana 

 

 

 

 



 

 

Herinnering 
  

Al weer een hele tijd geleden hebben we u via de Minstreel laten weten dat de data voor de 

meivakantie werden aangepast. Omdat er zoveel gebeurd is in de tussentijd willen we u er toch nog 

even aan herinneren. Hierom nogmaals het bericht: 

 

Beste ouders, 

De data van de meivakantie 2021 worden veranderd! 

De goede weken zijn week 17 en week 18 (26 april tot en met 7 mei). 

De reden hiertoe is dat ik vorig jaar, in overleg met het team en de medezeggenschapsraad de 

vakanties voor dit jaar vastgesteld. Omdat het een vreemde en hectische periode was en ik nog                 

weinig idee had de data van Deventer heb aangehouden. 

Nu blijkt dat heel Oldenzaal en ook de bovenbouw in Zutphen een week eerder vakantie hebben. 

Daarom lijkt het ons voor de ouders handiger om daarin mee te gaan. 

Lucas Sint 

 

 

Van de kleuters 

Gelukkig hebben we dinsdag toch nog een heel 

gezellig carnavalsfeest kunnen vieren. 

Kleuters kunnen toch zo ontzettend genieten van 

verkleden! 

We hebben samen gezongen van ‘de man van Mien 

die zijn feestneus kwijt was’.  

We hebben gelachen om het verhaal van Anton, die 

dacht dat hij kon toveren.  

We hebben geknutseld, gekleurd en ballonnen gevuld 

met macaroni en natuurlijk hebben we                      

gesmuld, van sap en van vers gebakken popcorn, 

mmmm.....de hele school rook ernaar. 

 

Juf Ellen en juf Rowi 

 

 

 

 

Klas 1-2 

-Dinsdag hebben we een gezellig carnavalsfeestje gevierd in de klas met een carnavalsbingo,                     

"neusje prik" en andere spelletjes.  Iedereen was weer prachtig verkleed. 

 

-De rest van de week zijn de tweedeklassers druk geweest om het Letterfeestje voor klas 1 voor te 

bereiden. En morgen is het dan zover. De eersteklassers kennen nu alle letters en dat is wel een                  

feestje waard. We zijn benieuwd wat de tweedeklassers voor een spelletjes hebben bedacht. 

 

 

 



 

 

- Het is nu belangrijk dat de kinderen veel "leeskilometers" maken. Door veel te oefenen met het lezen 

van boekjes, gaat het lezen steeds vlotter. Daardoor neemt het leesplezier toe en kunnen de kinderen 

steeds moeilijkere/leukere boekjes lezen. Op school hebben we veel leesmomentjes, maar thuis elke        

dag ook even lezen helpt de kinderen enorm. Je kunt er een vast, gezellig, gecombineerd 

(voor)leesmoment van maken. Vergeet vooral de weekenden en de vakanties niet.  

 

 

Juf Dorine, juf Els en juf Ilse. 

 

            Klas 3-4  

Het was weer een bijzondere week. Maandag waren 

we weer thuis door ijzel en hebben we met de     klas 

een carnavalsbingo gedaan. We hebben erg 

gelachen! 

Dinsdag hebben we een erg leuk carnavalsfeest op 

school gevierd en woensdag hadden we de sportdag 

met juf Daisy. Wat een leuke dagen! 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Mansi.     

We hadden een bos bloemen namens de klas gegeven               

en een mooi boekje met tekeningen en verhaaltjes en             

wat chocolaatjes. We gaan haar erg missen en wensen 

haar veel plezier in Almelo de aankomende maanden! 

  

 

 

 

 

 

Geniet allemaal van de voorjaarsvakantie! Hopelijk laat het zonnetje zich veel zien! 

 

Juf Kim en juf Mansi 

 

 

 

 

 


