
 

 

 

Agenda 

 

Datum       Activiteit    Opmerking  

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 18 maart  2021           

 Week 5 



 

 

Van de administratie 

 

Beste ouders en verzorgers, 

  

De afgelopen anderhalf jaar heb ik met ontzettend veel plezier gewerkt op de administratie van De 

Zevenster. De combinatie met de Vrijeschool in Doetinchem was fijn. Ik heb daaruit veel kennis mee 

kunnen nemen om administratieve processen te verbeteren en haalde veel energie uit het 

ondersteunen van leerkrachten en de directie. Onlangs werd mij een mooie kans en uitdaging 

aangeboden op de vrijeschool in Arnhem. Een grote groeiende school waar ontzettend veel werk              

aan de winkel is. Zij zoeken een managementassistent voor vier dagen per week. Alle voors en tegens 

tegen elkaar afwegend heb ik besloten deze uitdaging aan te gaan. Helaas betekent dit dat ik de 

Zevenster zal gaan verlaten. Via deze weg wil ik al mijn collega’s danken voor de super fijne 

samenwerking, de kinderen voor de gezellige tijd en alle ouders voor de positieve feedback en jullie       

hulp bij alle vragen die kwamen. Het is jammer dat ik zo weinig van jullie in persoon heb mogen 

ontmoeten. 

 

Momenteel zijn we intern aan het kijken hoe de administratieve taken vervuld gaan worden. Hier               

gaan we zeker een goede oplossing voor vinden. De verwachting is dat ik medio de meivakantie                  

De Zevenster ga verlaten. Nogmaals dank voor alles en het ga jullie goed! 

 

  Palmpasen en het paasfeest. 

In de bijlage van deze Minstreel leest u de achtergrond- en praktische informatie van Palmpasen het 

Paasfeest. 

 

Van de kleuters 

Bijna, bijna Lente...!  

We zijn hard aan het werk en zingen volop lenteliedjes, gezellig! 

Aanstaande maandag vieren we de eerste lentedag in de klas en 

gaan we tuinkers zaaien. 

Ook werken we aan een palmpaasstok voor het palmpaasfeest. 

De kinderen mogen hiervoor aanstaande maandag 1 stok van 60 

cm, voorzien van naam en een geslepen punt bovenaan, 

meebrengen. School zorgt voor de rest. 

Op vrijdag 26 maart om 12.30 uur mogen jullie komen kijken naar onze Palmpaasoptocht die wij op             

het schoolplein gaan lopen, samen met klas 1/2. Vanachter het hek kunnen jullie dan, verspreid, naar 

onze mooie stokken komen kijken. Daarna gaan de kinderen mee naar huis (gewone eindtijd) 

 

 

 

 

 

 

Juf Rowi en juf Ellen.  

 



 

Klas 1-2 

 

De tijd gaat snel, volgende week vrijdag 26 maart lopen we alweer de palmpaasoptocht. Maandag 

beginnen we met het versieren van de stok. Daarvoor moeten alle kinderen maandag het volgende 

meenemen: 

• twee gesnoeide, rechte takken (ongeveer 30 en 60 cm), stevig samengebonden tot een kruis.                    

De langste tak met een mes aanpunten. 

• drie uitgeblazen eieren. Na het uitblazen het ei even uitspoelen met water met afwasmiddel. In             

een eierdoosje met naam meegeven. 

   

We hebben samen gekeken hoe we dit jaar de palmpaasoptocht kunnen organiseren zodat de              

ouders deze toch ook mee kunnen beleven. We beginnen vrijdag om 12:30 uur. De kinderen lopen                 

dit jaar de optocht met de kleuters op het plein rond de school, we lopen een extra rondje in de 

kleutertuin. Ouders, aan jullie het dringende verzoek om buiten het "hek", dus op de stoep te kijken                   

en evt. mee te zingen. We sluiten af met de kinderen in de klas en gaan dan naar huis. 

 

 

• Dinsdag 23 maart is er een online ouderavond. Binnenkort krijgt iedere ouder hiervoor een 

uitnodiging via Teams. 

 

• De voeten van de kinderen groeien snel en enkele kinderen passen hun klassenschoentjes niet   

meer. Vrijdag krijgen die kinderen hun te kleine schoentjes mee naar huis. Deze graag vervangen 

voor passend schoeisel. 

 

Juf Dorine, juf Ilse en juf Els. 

 

 

             

 

          

 


