
 

 

 

Agenda 

 

Datum       Activiteit    Opmerking  

  

21 mei        Pinksterfeest     vrij om 12:50 

22 t/m 24 mei      Pinksterweekend   vrij  

4,5 en 6 juni      Schoolkamp    Klas 5-6 

 

15 juni       Klassenouderoverleg  8:30 

17 juni       MR vergadering 

16,17 en 18 juni                 Vrije- en studiedagen  Vrij 

24 juni       Sint Jan    vrij om 12:50  

    

 

 

 

Minstreel 

 

Maandag 17 mei 2021                                                                                                  Week 17 

 



   

 

 

 

Van de administratie 

Vorige week hebben alle oudste leerlingen een AVG formulier meegekregen. Er zijn al best wat 

formulieren ingeleverd, maar nog lang niet allemaal. Denkt u er aan dit vóór 21 mei te doen? 

Bij deze doen we een oproep aan de ouders om broertjes en zusjes, die nu nog niet naar school 

gaan, aan te melden. Wanneer wij in een zo vroeg mogelijk stadium weten dat kinderen naar 

onze school zullen komen, kunnen we daar in de totale organisatie rekening mee houden.  

U kunt mailen naar administratie@vrijeschoololdenzaal.nl.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Eikenprocessierups 

 
Vanaf eind mei tot en met juli kunnen de eikenprocessierupsen weer overlast geven. De 

brandharen van de rups leiden tot jeuk, ontstoken of dikke ogen. De klachten kunnen tot twee 

weken aanhouden, maar gaan in de meeste gevallen vanzelf over. Wanneer mensen veel last 

hebben van jeuk adviseren we hen een zalf met menthol, Aloë Vera of Calendula te gebruiken. 

Die kunnen ze bij de drogist aanschaffen. Alleen met oogklachten of wanneer mensen ernstige 

huid- of luchtwegklachten hebben, is het nodig om naar de huisarts te gaan.  

 

Op de GGD website www.rupsen.info staat meer publieksinformatie. 

 
 

  

mailto:administratie@vrijeschoololdenzaal.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rupsen.info%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoololdenzaal.nl%7Ca97f9ee9b1e24d01a14908d90ed0bf44%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637557113086838960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tK2FO1d5SR72Mq5B7gMVdWnsNhbUK0P%2FWMZYi1iYrP8%3D&reserved=0


 

 

 

 

Pinksteren 

Op vrijdag 21 mei vieren we weer Pinksteren op school. De klassen van de onderbouw 

laten elk een “dans rond de meiboom” zien.  

De kleuters hebben hun eigen Pinksterprogramma.  

Het “dansen rond de meiboom”  begint om 12.20u. De kinderen van de onderbouw 

gaan rond het podiumpje op de hoek van het schoolplein staan.  

Op een afgesproken tijdstip (Juf Ellen weet wanneer dat is) komen de kleuters even bij 

de grotere kinderen kijken, waarna ze weer met hun eigen Pinksterfeest verder gaan. 

De ouders (en andere belangstellenden) zijn van harte welkom om te komen kijken bij 

het dansen rond de meiboom. Wegens Corona, kunnen de ouders helaas niet op het 

schoolplein. Wij vragen de ouders daarom om dit te doen vanaf het trottoir om het 

schoolplein. 

Omdat het Pinksterfeest een sterke band heeft met de lente, verzoeken wij iedereen 

die aanwezig zal zijn, om in lichtgekleurde kleding te komen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           Het dansen om de meiboom begint om 12.20u en duurt tot ongeveer 12.45u.  

Na het dansen gaan alle kinderen heel even terug naar het eigen klaslokaal.  

Om 12.50u is de school uit.  

Op maandag 24 mei is het Tweede Pinksterdag; dan hebben de kinderen vrij.  

 

  



 

 

 

 

 

Pinksteren is het feest dat sterk met de bloei en de ontwikkeling van de natuur verbonden 

is. Dit is al zo sinds voor- Christelijke tijden. Het is een feest van licht, lucht en kleur, van 

vogels en van bloemen.  

In het Christendom vieren we met Pinksteren het wonderbaarlijke verschijnsel dat de 

leerlingen van Christus, tien dagen nadat Hij is opgegaan ten hemel, de “geest” over 

zich kregen. Vanaf dat moment waren ze in staat om in alle talen, aan alle mensen die 

er naar wilden luisteren, te vertellen over Christus. Een waarlijk nieuw begin voor de 

mensheid.  

Het is dan ook zo dat Pasen 1, Hemelvaart en Pinksteren nauw met elkaar verbonden zijn. 

Veertig dagen na Pasen (het verrijzen van Jezus uit de dood) herdenken we de 

Hemelvaart van Jezus. Tien dagen daarna, vieren we Pinksteren. 
 

 

 

De tekst links onder de tekening luidt: 

 

       Vleugels krijgen 

        bevlogen dromen van 

        vergezichten zien 

        in wind en water 

        in vuur en vlam 

        regenbogen hemelhoge 

        adem waaiend 

        het lied luidkeels 

        uitzingen 

 
 

 

 

Meester John. 

 

 

 

        

   

  

  

 
1 Pasen is altijd op de eerste zondag, die volgt op de eerste volle maan in de lente. Het is daarom dat Carnaval, Palmpasen, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren niet op een vaste datum gevierd worden. Die data variëren jaarlijks, vanwege die eerste volle maan in 

de lente.  



 

 

 

Van de kleuters 

 
Een kort weekje was het, maar wel gezellig.  

Reva is bij ons in de klas gekomen. Wij wensen 

haar en haar ouders een heel fijne tijd toe op 

school.  

Vanaf vandaag komt juf Mijke voor 4 weken bij 

ons in de klas. Mijke is derdejaars student aan 

de Vrijeschool PABO en zal tijdens deze weken 

onder andere het ochtendspel gaan 

 verzorgen. 

 

 Juf Ellen.  

 

Klas 1-2 
 

 - Wat fijn om te zien dat zoveel kinderen in de vakantie fanatiek gelezen hebben en hun gele 

leesbingokaart (bijna) vol hebben. Kinderen die de kaart nog niet mee naar school hebben 

genomen mogen dat maandag of dinsdag alsnog doen. We gaan dan samen kijken of het 

genoeg is voor een hele middag buiten spelen of misschien zelfs een dagje naar Het Hulsbeek. 

En we hopen dat de kinderen dagelijks blijven lezen! 

- Afgelopen week zijn we begonnen met het toneelstuk "Het Gebochelde Paardje". Ook zijn we 

begonnen met het oefenen van de pinksterdans voor het pinksterfeest van a.s. vrijdag. De 

kinderen mogen die dag witte of lichte kleding aan (zie algemeen stukje over het pinksterfeest). 

- Klas 2 oefent deze week weer de tafels van 3 en 9, thuis ook graag oefenen. 

 

Juf Dorine, juf Ilse en juf Els.  

 

Klas 3-4 
 

Op donderdag 27 mei om 9.00 uur zal de klas ons toneelstuk over Mozes opvoeren. We zullen dat 

helaas alleen voor de andere klassen kunnen doen. Wel zullen we kijken naar een mogelijkheid 

om het op video vast te leggen voor ouders. Fijn dat zoveel kinderen de afgelopen meivakantie 

al hun tekst hebben geoefend! 

Komende week gaan we in de zaal oefenen en ook de liederen erbij. 

We zullen deze week ook een lijst sturen met attributen die we kunnen gebruiken; denk aan zilver- 

en koperkleurige schalen, kannen etc. 

We hebben er veel zin in! 

 

Juf Dorine en juf Kim 

 

 


