Minstreel

Maandag 7 juni 2021

Week 20

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

11 juni

Tuinmiddag

13:30 - 16:00

15 juni

Klassenouderoverleg

8:30

16,17 en 18 juni

Vrije- en studiedagen

Vrij

22 juni

Klas 3/4, dagje Midgaard

8:30 – 15:00
passende kleding

24 juni

Sint Jan

vrij om 12:50

1 ju1i

MR vergadering

9 juli

Laatste schooldag

vrij om 12:50

Van de klassenouders
Op donderdag 22 april hebben de klassenouders samen overleg gehad. Er komen uit alle klassen
positieve geluiden. Specifieke thema’s worden (per klas) opgepakt en teruggekoppeld. Wij missen
allemaal de fysieke ouderavonden en gesprekken op school, maar ook het contact met elkaar.
Hoe fijn was het Paasfeest en dat de ouders buiten mee konden genieten. Er werd prachtig
gezongen! Het aankomend Pinksterfeest en Sint Jan kwam ook aan bod. We hopen dat er
wellicht door versoepelingen wat meer mogelijk is om deze feesten samen als
schoolgemeenschap te kunnen vieren.
Wij hebben op 15 juni 2021 ons volgend overleg.
Warme groet, de klassenouders

Van de tuingroep
Kom je ook? We gaan vrijdag 11 juni weer een tuinwerk middag organiseren. We gaan dan
vooral de heg en het onkruid aanpakken. Alles is de afgelopen weken ontzettend gegroeid dus
we hebben veel hulp nodig. Handig om mee te nemen als je het hebt: tuinhandschoenen,
tuinschaar, snoeischaar of heggenschaar. Verder is alles op school aanwezig. De kinderen mogen
natuurlijk ook meehelpen of lekker buiten spelen.
Tijd: 13.30-16.00 uur (Je mag ook later aansluiten of een uurtje helpen).
Waar? We beginnen bij het kleuterplein en dan rondom school.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor ons om te weten hoeveel hulp we kunnen
verwachten :). Dat kan bij juf Els of Jana (j.clasen@kpnmail.nl)
De tuingroep

Van de kleuters
Weg met die regen... lekker het binnenspel naar buiten verplaatsen.
We hebben hier natuurlijk ook een heerlijk plein voor.

juf Mijke en juf Ellen.

Klas 1-2
Volgende week dinsdag, 15 juni, is de uitvoering van ons toneelstuk: "Het Gebochelde Paardje".
De kinderen kijken er erg naar uit. Jullie als ouders waarschijnlijk ook. We hebben groen licht
gekregen om per kind twee ouders/verzorgers toe te laten in de zaal om te komen kijken. We
beginnen om 9:00u tot ongeveer 9:45. We willen natuurlijk dat het zaalgebeuren goed verloopt.
Daarom vragen we u om ruim op tijd te komen, zodat iedereen rustig naar de toegewezen
plaats kan lopen (hierbij wel even een mondkapje opzetten en handen wassen/desinfecteren).
En bij klachten, geen risico nemen!
Juf Dorine, juf Ilse en juf Els

Klas 3-4
Als vrije school kijken we naar de totale ontwikkeling van het kind en niet alleen naar de cijfertjes
van de toetsen. Ook betrekken we de kinderen bij hoe ze in hun vel zitten en vullen ze in de
hogere klassen een vragenlijst in. Dit geeft de leerkracht handvatten om op een bepaald
gebied extra aandacht te besteden, denk bijvoorbeeld aan het welbevinden of aan het
autonomisch handelen.
Voor ons als volwassenen is het al lastig om bepaalde emoties te herkennen en benoemen en zo
willen we de kinderen alvast vertrouwd maken met bepaalde begrippen.
We hebben een doosje kaartjes besteld met de toepasselijke naam "Lekker in je vel spel".
Afgelopen vrijdag ging het over TROTS. Hoe kijk je als je trots bent? Waar ben jij trots op? Wat kun
je zelf nog meer doen om trots te zijn?
Er kwamen prachtige voorbeelden naar voren zoals: "Ik ben trots op mezelf als ik iets moeilijk vind
en ik het dan toch blijf proberen." Of: "Soms weet ik van binnen wel wat ik moet doen maar dan
luister ik er toch niet naar."
Terecht een klas om trots op te zijn!
Vrijdagmiddag had de klas het gehele plein voor zich alleen en dat leverde mooie taferelen op.

Juf Dorine en juf Kim

