Minstreel
Donderdag 1 april 2021

Week 13

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

2 t/m 5 april

Paasweekend

Vrij

22 april

Klassenouderoverleg

8:30

MR vergadering
23 april

Tuinmiddag

14:30-16:00

26 april t/m 7 mei

Meivakantie

Vrij

16, 17 en 18 juni

Vrije- en studiedagen

Vrij

Pasen
Wat een heerlijke dag om met elkaar de lente te vieren
en te genieten van het samenzijn, van groei en van
vruchtbaarheid. In de kleuterklas schieten op deze 1
april zelfs de potloden uit de grond nadat er met volle
ernst en liefde potloodpuntjes zijn gezaaid.
In deze soms lastige tijd kan het paasfeest bij uitstek een
feest zijn van hoop, groei en ontwikkeling. Waar we met
sint maarten de laatste aardse krachten mee naar
binnen nemen, richten we ons met Pasen juist naar
buiten en naar elkaar. Hierbij staan opoffering en
onbaatzuchtigheid voorop. Zoals de hazen elkaar
aflossen als de hond hen achterna zit kunnen wij ons in ons handelen ook ten dienste stellen aan de
ander. Het is niet iedereen gegeven om het zo vergaand te kunnen als op Golgotha, maar onderschat
de kracht van de kleine momenten en gebaren niet. De meiden uit klas vier snappen dat. Heerlijk in
het zonnetje zitten die voor mijn raam elkaars haren te vlechten. Prachtig beeld!.
Deze tijd is ook bij uitstek een tijd om vooruit te kijken en plannen te maken en de blik, in dit geval, te
richten op de schoolontwikkeling.
We zijn met elkaar aan het verkennen wat er de komende jaren aan de orde is, welke keuzes we
willen maken en hoe we de extra gelden die er aan komen zo inzetten dat de kinderen er het meeste
aan hebben. We denken nu aan een combinatie van het inzetten van expertise voor leerlingen en
leerkrachten en aan het lesaanbod aanvullen met vakken en projecten die gericht zijn op de brede
ontwikkeling van de kinderen. Zodra dat meer concreet wordt zal ik daar verder over berichten.
Voor nu hele mooie en fijne paasdagen!

Vrijedagen carnaval
Omdat carnaval niet is doorgegaan en we net uit de lockdown kwamen zijn de twee vrije dagen
toen vervallen en is er gewoon les gegeven.
Deze vrije dagen worden ingehaald op 16 en 17 juni. Op vrijdag 18 juni staat al een studiedag
gepland waardoor er een kleine vakantietje voor de kinderen ontstaat. Dus 16, 17 en 18 juni zijn de
kinderen vrij.

Afwezigheid Lucas
In de weken na Pasen zal ik in verband met het aanstaande overlijden van mijn moeder niet tot
weinig op school zijn. Op afstand blijf ik gewoon mijn werk doen en ben ik ook bereikbaar, maar
fysiek dus niet. Gerda (de intern begeleider) is in mijn afwezigheid, na de eigen docent, het eerste
aanspreekpunt maar schroom ook niet om mij gewoon een mailtje te sturen als er wat is.

Ouderbijdrage
Met dit schrijven wil ik jullie als ouders terugkoppelen hoe de vrijwillige ouderbijdrage is besteed,
waarom die belangrijk is en waarom die hoger is dan op een reguliere school.
Een belangrijk deel van hetgeen wij de leerlingen aanbieden gaat over
meer dan wat het op het eerste gezicht lijkt. Dat gaat over het zoeken
naar de essentie van wat elke leerling te ontwikkelen heeft en daar een zo
goed en breed mogelijk palet aan ervaringen, kennis en gezichtspunten
voor aan te bieden. Waar we naar steven is dat we de kinderen een basis
meegeven waarop zij zich hun hele verdere leven kunnen verder
ontwikkelen tot vrijdenkende mensen die in alle aspecten van het menszijn goed in balans en
harmonieus zijn. Die basis dient rijk en gevarieerd te zijn opdat de verdere ontwikkeling, laten we
zeggen de uitkomst, ook rijk en gevarieerd is.
In de eerste levensfase van de kinderen, tot een jaar of zeven, zijn de
kinderen vooral hun fysieke lichaam aan het ontwikkelen. Dit gebeurt via
de zintuigen en de fantasie. Daar kunnen bepaalde aspecten een
positieve bijdrage aan leveren: Een duidelijk en gezond ritme waarbij
regelmaat essentieel is, veel ruimte en tijd om te spelen, allerlei
voorbeelden om te kunnen nabootsen en materialen die de ruimte geven
voor het scheppen van het eigen fantasiespel.
In de tweede levensfase, van 7 tot 14 jaar, ontwikkelt het kind het zogenaamde etherlichaam,
oftewel het levenslichaam. Het etherlichaam is een wat lastig begrip, omdat het niet zichtbaar,
niet meetbaar is. Je kunt het vergelijken met een aquarium (fysiek lichaam) gevuld met water
(etherisch lichaam): als er een barstje in zou zitten zou het water eruit lopen. Er blijft dan een leeg,
“levenloos” voorwerp achter. Het etherisch lichaam heeft dus het fysiek lichaam nodig om te bestaan.
In deze fase wordt ook het gevoelsleven ontwikkeld: de wereld buiten wordt niet meer zomaar
opgenomen, maar gefilterd. Het is een fase waarin gewoontes en geweten worden ontwikkeld. In de
leerstof bieden we dan ook veel verschillende indrukken aan die de gevoelswereld voeden. Veel
verhalen, veel kunstvormen, veel rijke beelden en veel beweging en muziek.

In de fases hierna zijn de kinderen inmiddels naar de middelbare school gegaan en de wereld in
getrokken. Daar gaat de ontwikkeling door met het ontwikkelen van het astraallichaam en het “ik”.
In de eerste fase is er sprake van nabootsing (wil), in de tweede fase navoelen (voelen) en uiteindelijk
het nadenken (ik, het bewustzijn). Hoe rijker en gevarieerder de eerste fases zijn hoe rijker en
oorspronkelijker het uiteindelijke zelf denken -willen en voelen wordt.
Om bovenstaande te realiseren gebruiken we de vaak duurzame en natuurlijke materialen om mee
te spelen en te leren. Een houten blok of speelgoedauto werkt anders in op de zintuigen van het kind
en laat meer ruimte dan een plastic speelgoedauto die dermate af en perfect is dat er weinig ruimte
is voor de eigen fantasie. Datzelfde geldt voor allerhande andere voorwerpen die we met name in
de kleuterklassen gebruiken. Ook in de andere klassen gebruiken we bewust diverse materialen van
natuurlijke oorsprong, om een hoger niveau van kwaliteit te behalen. Hiermee willen we zoveel
mogelijk ondersteuning geven aan de ontwikkeling van de gevoelswereld. Denk bijvoorbeeld aan
de waskrijtjes (filiakrijt), waarmee je met veel meer kleurnuances kunt werken dan met viltstiften.

Naast het gebruik van die natuurlijke materialen zetten we ook vakdocenten in voor een aantal
vakken om in de ontwikkeling van het gevoelsleven mogelijkheden te creëren voor nuance en
verrijking. Denk daarbij textiele werkvormen en mogelijk kunnen we in de toekomst ook weer
houtbewerking en euritmie aanbieden.

Door de ouderbijdrage maken ouders het mogelijk om het vrijeschoolonderwijs op de Zevenster
mede vorm te geven en kunnen we gebruik maken van gevarieerde en duurzame materialen in
de klas.
Soms is niet precies te zeggen welke kosten die we maken voor rekening zouden moeten zijn van de
gewone bekostiging en welke voor rekening van de ouderbijdrage. Elke school moet immers
allerhande materialen aanschaffen en zet vakdocenten in.
Ik heb dan ook gekeken naar die zaken die concreet een bijdrage leveren aan onze identiteit als
vrijeschool en aan de kwaliteit zoals we die willen bieden en die we niet zouden kunnen doen zonder
de ouderbijdrage. Binnen de stichting is de afspraak dat de gehele ouderbijdrage op de eigen school
wordt ingezet. Er gaat dus niets van de gelden naar de stichting en we bepalen ook zelf hoe we de
gelden inzetten.
Verantwoording ouderbijdragen 2019 - 2020
2018
€ 12.000
€ 10.891

begroting
realisatie
Kostensoort

posten

Onderwijs

totaal
Verbruiksmateriaal
activiteiten
leermiddelen
budget per klas

Personeel

Taakgroepen

totaal
Medewerkers extra
formatie

toelichting
Schildermateriaal,
periodeschriften,
handwerkmaterialen,
jaarfeesten, cultuureducatie
speelgoed, bibliotheek
vs eigen aankleding lokaal

2020
€ 10.000
€ 8.979
begroting
2020
€ 5.599
€ 2.386
€ 1.613
€ 1.000
€ 600
€ 1.800

vrijwilligers bijdragen

totaal
jaarfeesten

organisatie
Totaal

2019
€ 14.000
€ 9.917

€ 1.800
€ 500

extra kosten niet geboekt op
activiteiten
contributies bijzonder onderwijs

€ 500
€ 1.500
€ 9.399

Tuinmiddag
Hoera, de lente is begonnen en over een paar weken staat alles weer volop in de bloei. Dan is het
weer tijd om in de schooltuin aan het werk te gaan.
Kom je ook helpen? Vrijdag 23 april vanaf 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Er is altijd wel iets te doen: onkruid wieden, struiken snoeien, vegen of bloemen zaaien. We hebben
alle hulp nodig. Ook de kinderen mogen natuurlijk meehelpen of lekker op het schoolplein spelen.
Let op: Graag je eigen tuinwerkhandschoenen meenemen ivm. hygiëne. Tuingereedschap staat op
school. Aanmelden kan bij juf Els of bij Jana (j.clasen@kpnmail.nl).
Groetjes, de tuingroep

Update van de MR
- Financiën
We kijken alvast met Lucas mee naar de begroting van 2022 en de punten waarop hij wil inzetten en
de punten die de MR wil inbrengen. Zo is er op tijd de mogelijkheid om bij te sturen en plannen vorm
te geven. De verantwoording voor de ouderbijdrage 2020 kwam aan bod. De MR geeft nog
feedback op de brief voordat deze naar ouders zal worden verstuurd. Er wordt bovendien de
komende maanden een plan gemaakt hoe de overheidssubsidie voor extra ondersteuning wordt
besteed. Wij als MR zijn hierin betrokken.
- Mediawijsheid
Wij hebben gesproken over mediawijsheid en dat media in de klas wordt ingezet als een aanvulling.
Zo kun je een onderwerp vanuit nóg meer verschillende invalshoeken bespreken en visueel maken.
De leerkracht leert de kinderen hierdoor ook, hoe en waar ze betrouwbare informatie op het internet
kunnen vinden. Media wordt dus ingezet met een bepaald doel. Als er bijvoorbeeld Jeugdjournaal
wordt gekeken in de klas dan is dit ondersteunend voor een thema dat breder wordt behandeld. Er
zijn ook een aantal nieuwe laptops aangeschaft die fijner werken dan de oude computers.

- Huisvesting Het Blikpunt
Afgelopen week is in de gemeenteraad het integraal huisvestingsplan besproken. Er moeten nog
een paar aanpassingen worden gedaan maar verder is het akkoord. De MR wil graag dat er een
plan komt met datums en acties om het verloop beter te kunnen volgen.
- PR
De nieuwe flyers zijn in ontwikkeling en de schoolgids krijgt ook steeds meer vorm. We kijken mee hoe
de Zevenster nog meer bekendheid kan krijgen in de regio: facebook, krantenartikel, bewegende klas,
etc.
- Werklab
Ook het werklab heeft zich de afgelopen maanden moeten aanpassen aan de corona
omstandigheden en ging daarvoor ook digitaal. Niet voor alle kinderen bleek dit even goed te
werken. Sinds de heropening van de school kan ook het werklab de draad weer oppakken. De
laatste weken zijn echter een aantal sessies uitgevallen om diverse redenen en horen we ook
geluiden van ouders dat kinderen minder enthousiast zijn. De MR heeft gevraagd of er beter
gecommuniceerd kan worden naar ouders wanneer het werklab uitvalt en of er periodiek
geëvalueerd wordt of het werklab voldoende aansluit bij de behoefte van de kinderen. Lucas zal
hier invulling aan geven.
De volgende vergadering is 22 april. Je kunt ons mailen met vragen, tips of opmerkingen:
mr@vrijeschoolzevenster.nl
Warme groet, Juf Kim, meester John, Johan en Jana

Van de kleuters
We hebben samen een heerlijk paasfeest gevierd.
Eieren gezocht, getikt en gegeten, lekker van het paasbrood gesmikkeld en van de
chocolade-eitjes....

En natuurlijk hebben we grapjes gemaakt:

Omdat we meer potloden nodig hadden, hebben 2
kleuters woensdag potloodpuntjes gezaaid. Nou, die
groeien snel zeg!!! 1 april!
Fijne paasdagen allemaal.

Juf Rowi en juf Ellen.

Klas 3-4
De kinderen hebben prachtige presentatiebladen van de provincies gemaakt. Na de Pasen zullen we
de provincies nog aan elkaar presenteren.
Ook starten we dan met onze nieuwe periode Toneel. We zijn begonnen met het lezen van het verhaal
van Mozes.

We hebben vandaag een erg fijne Paasochtend gevierd. We hebben voor de kinderen van klas 1 en 2
als Paashazen de eieren mogen verstoppen, hebben een erg gezellige paasbrunch gehad en hebben
zelfs nog een estafette met (ongekookte) eieren gedaan. En alle eieren zijn de estafette obstakels
ongeschonden doorgekomen. 😉

