Minstreel

Maandag 31 mei 2021

Week 19

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

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

9 juli

Laatste schooldag

vrij om 12:50

Van de administratie
Herhaling: Het zou heel fijn zijn als ook de allerlaatste AVG-formulieren die nu nog thuis liggen worden
ingeleverd op school. We hebben deze echt nodig voor de AVG.
Hartelijk bedankt!

Van de Directeur
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Na een periode van veel afwezigheid pak ik deze week de draad weer echt op. Gelukkig ben ik
negatief getest op Corona en kon ik er daarom vandaag weer zijn.
Deze week ben ik er in principe ook op donderdag en volgende week alleen op dinsdag.
Persoonlijke terugblik afgelopen weken: Worden wie je bent.
De weken voor de meivakantie ben ik, weg van school, ondergedompeld geweest in een heel
intensief proces rondom het sterven van mijn moeder.
Als ik daar van een afstandje naar kijk en de relatie leg met opgroeiende kinderen dan gaat dat
eigenlijk over de ontwikkeling van de vrije wil. We streven er elke dag naar om de kinderen
dusdanig een bedding te bieden en leerstof aan te reiken dat zij zich daarbinnen en daarmee
kunnen ontwikkelen tot vrij denkende en willende mensen.
Je leert jezelf kennen aan de wereld om je heen. We zien, voelen, horen, ruiken en beleven van
alles waar we ons mee uiteen moeten zetten. Wat we ermee doen, hoe we ermee omgaan
maakt dat we zijn wie we zijn en dat we ons voor de wereld om ons heen kenbaar maken. Het is
dan ook daarom dat kinderen gebaat zijn met een veelheid aan echte en ware indrukken om
het ware zelf te kunnen ontdekken. Het motto worden wie je bent gaat dus over het leren kennen
van je ware ik aan de wereld om je heen. Dat vraagt ook om moed. Moed om je eigen weg te
kiezen en je eigen angsten onder ogen te zien en, vanuit vertrouwen, juist de moeilijke weg te
kiezen. De weg van de ontwikkeling. Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg. Daarmee
ontwikkel je dus niet. Als je durft te doen wat je nog niet eerder deed krijg je iets nieuws en
misschien wel onverwacht schoons.

wie vrij is
vrij van
elke dwang
leeft zonder hoed
en zonder schoen
treedt in het eigen voetspoor
de angst tegemoet
Carla Sint

Formatie en bezetting klassen
We zijn nog druk aan het puzzelen met de bezetting voor komend schooljaar. Duidelijk is wel al dat
juf Mansi komend jaar in Almelo blijft werken. Ze gaat daar door met de klas die ze nu heeft.
Meester Peter zal daarom bij ons blijven en daar zijn we erg blij mee. Juf Rosa blijft voorlopig nog op
de administratie werken.
Zodra de bezetting van de klassen rond is zal ik het uiteraard meteen met jullie delen.

Directie komend jaar
Komend schooljaar zal ik nog beide scholen onder mijn hoedde houden. Het team, de mr., de
bestuurder en ik denken dat deze constructie de meeste rust en continuïteit geeft. Veel zaken
gaan goed en de rust om te bouwen en zaken structureel te verbeteren is er nu en dat houden we
graag zo. Het nadeel is dat ik er niet zoveel kan zijn als ik zou willen en als eigenlijk goed zou zijn. In
de loop van volgend jaar bekijken we wederom de situatie en nemen we een nieuw besluit.
Blikpunt
Er is al jaren sprake van een verhuizing naar het Blikpunt, omdat het huidige gebouw niet meer
voldoet. Eindelijk is de kogel echt door de kerk! De gemeente heeft ingestemd met de plannen en
geld beschikbaar gesteld voor een renovatie en verduurzaming van het gebouw. Ook het bestuur
staat achter plannen en investeert mee in de verduurzaming van het gebouw. De ambitie is om
het bijna energie neutraal te maken, al zal dat nog een hele klus worden.
De huidige prachtige zaal zullen we gaan missen, want een nieuwe realiseren is nog niet één-tweedrie gerealiseerd. Met name de financiën zullen een beperkende voorwaarde zijn. Dus als er ouders
zijn die hun schouders eronder willen zetten en fondsen willen werven…. Zo is immers de huidige
zaal ook gerealiseerd.
Voor de zomer moeten de eerste stappen rondom de definitieve plannen en de aanbestedingen
gezet zijn, opdat we komend jaar kunnen starten met verbouwen.
Gevolgen corona jaar en ouder enquête
We zijn met elkaar al druk bezig om plannen te maken voor komend schooljaar als het gaat om
waar we de focus leggen en welke inhoudelijke zaken we willen oppakken. Daarvoor kijken we
deze periode extra goed naar de kinderen, de klassen en de school als geheel. Welke zaken vallen
er op? Waar zien we in de ontwikkeling van de kinderen de gevolgen van het afgelopen jaar en
wat betekent dat voor ons onderwijs, het aanbod en ons eigen handelen? Om ons eigen beeld
aan te vullen willen we jullie als ouders ook vragen om input. Deze week ontvangen jullie daar een
digitale enquête voor.
Lucas Sint

Van de kleuters
Lekker bouwen tijdens de regenachtige dagen.
Torens van de bovenste ‘plank’.
Spelen met Kapla blijft altijd een fijne uitdaging en is
zeer geschikt om te werken aan “teambuilding”.
juf Mijke en juf Ellen.

Klas 1-2
We zijn druk bezig met het oefenen voor het toneelstuk. Deze week krijgen de kinderen de
definitieve rollen, al kan er daarna nog wel iets verschuiven. De opvoeringsdatum is uiteindelijk op
dinsdag 15 juni van 9:00 uur tot 9:45.
Met de versoepelingen die er aankomen is er waarschijnlijk een mogelijkheid dat jullie als ouders
in de zaal kunnen komen kijken!!! We zijn aan het kijken hoe we dat verantwoord kunnen
organiseren. Houd in ieder geval die datum vrij.
Juf Dorine, juf Ilse en juf Els

Klas 3-4
Vandaag hebben we de generale repetitie voor ons toneelspel van Mozes gehad. Morgen
mogen we dan eindelijk ons stuk opvoeren aan de kinderen van klas 1,2 en klas 5,6. We hebben
veel geleerd samen en hebben vele stappen gemaakt in het neerzetten van het stuk. Het was
een mooi leerproces die we samen met de kinderen hebben mogen ervaren. Dinsdag zal juf Kim
het toneelstuk filmen en proberen we zo goed als mogelijk ook voor de ouders een beeld te
maken van ons mooie toneelspel van Mozes.
Vrijdag heeft juf Kim de hele dag een EHBO cursus. Daarom zal juf Dorine in de klas zijn.
Volgende week zullen we wat foto's met jullie delen!
Juf Dorine en juf Kim

Klas 6
De eindtoets
Wij hebben voor de vakantie de eindtoets gemaakt, de uitslag is binnen en het gemiddelde
van onze klas 6 is hoger dan het gemiddelde van Nederland! Het gemiddelde van Nederland is
534,5 en wij hebben gemiddeld als klas 537,7. De meester was super trots op ons,
daarom trakteerde hij ons vandaag op cake met aardbeien en slagroom
.

Hapskamp
Wij gaan dit weekend op Hapskamp, daarvoor hebben wij de volgende dingen al gemaakt:
•
Hapsjack met een hamer, hert, vos of wolf erop (de verschillende ¨ families¨).
•
Kleien bakje/bekertje om uit te eten en drinken.
•
Een houten lepel die we zelf hebben gemaakt uit een stuk hout.
•
Een jute zak (om je rugzak in te stoppen).
Het Hapskamp houdt eigenlijk in dat we leven in de ijzertijd, dus geen mobiel, tv,
snoep, matrassen.
Er zijn twee schuren waar we in slapen: de stille schuur (waar je gelijk gaat slapen) en de klets
schuur (waar je mag kletsen
). Je slaapt daar op stro met een koeien huid erop. Voor de rest
moet je alles zelf doen: koken, vuur aan houden etc... we hebben er heel veel zin in!
Geschreven door Zilver en Annemijn

