
 

 

 

Agenda 

 

Datum       Activiteit    Opmerking   

   

15 juni       Klassenouderoverleg  8:30 

16,17 en 18 juni                 Vrije- en studiedagen  Vrij 

21 juni       Klas 1/2, Hulsbeek   8:30 

              stevige schoenen 

 

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 

    

 

 

 

Minstreel 

 

Maandag 14 juni 2021                                                                                                  Week 21 

 



   

 

 

 

Van de Directie 
 

Bezetting klassen 

Door de noodzakelijke bezuinigingen en het zoeken naar een optimale invulling voor elke klas was 

de puzzel van wie volgend jaar welke klas onder zijn hoedde neemt geen sinecure. Maar uiteindelijk 

hebben we denk ik een hele goede invulling gevonden. 

De bezetting voor komend jaar ziet er nu als volgt uit: 

Kleuterklas               Ellen Siemerink 

Klas 1&2                        Kim Kloppenborg, Els Vloedbeld 

Klas 3&4                            Peter Wegman, Dorine Berkhout 

Klas 5&6                            John Kluijtmans, Els Vloedbeld 

Textiel                                Yvonne Velthuijsen 

Gym                                  Daisy Seghers 

Onderwijsassistent           Ilse Beekman 

Administratie                    Rosa Egberink 

Conciërge                        Gerard Siemerink 

Intern begeleider             Gerda Stals 

Directie                              Lucas Sint 

  

Enquête en nationaal programma onderwijs 

Veel ouders hebben de enquête ingevuld, dank daarvoor. De resultaten nemen we mee in de 

analyse van welke ontwikkelvraagstukken we zien bij de kinderen en de klassen. Op basis van die 

analyse maken we een plan van aanpak ten aanzien van ons onderwijs en de inzet van de extra 

middelen. 

Blikpunt 

De eerste bouwvergadering met gemeente, bestuur en adviseurs heeft vorige week 

plaatsgevonden. De ambitie is om voor de zomer al het een en ander in gang te zetten, opdat 

we in de herfst, als het geld daadwerkelijk beschikbaar komt, snel kunnen schakelen. We hopen in 

de zomer van 2022 te kunnen verhuizen, de huidige druk op aannemers zal mogelijk daarin het 

voornaamste struikelblok zijn. 

 

 

 

Schoolfoto’s 

 
Woensdag 23 juni worden er schoolfoto's genomen. I.v.m. corona kan dit jaar de schoolfotograaf 

niet komen. Hyske, fotografe en moeder van Tabe, Simme, Hopper en Tulsi, zal dit jaar van elke 

klas een mooie klassenfoto maken. Deze is daarna te bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bericht van het Internationaal Hulpfonds (IHF) 

Het IHF ondersteunt al ruim 42 jaar materieel en financieel Vrijeschool initiatieven in het buitenland. 

Door de Covid 19 situatie is onderwijs daar vaak amper mogelijk en zijn bijna al deze scholen in grote 

nood. Hulp vanuit onze relatief comfortabele positie in Nederland is dringend gewenst. Wij doen een 

beroep op u, als Vrijeschool ouder of -medewerker, om het IHF met uw donatie te willen ondersteunen. 

Binnen uw school een actie op touw zetten? Nog mooier, wij helpen u graag! 

Neem een kijkje op de website, bij voorbeeld in de rOndbrief, en stel uw donatie, hoe klein ook, niet 

uit. Het IHF heeft de ANBI status dus uw giften zijn binnen grenzen aftrekbaar voor de belasting. 

Kijk op onze website: www.internationaalhulpfonds.nl   

mail:  info@internationaalhulpfonds.nl 

Namens het IHF en de ondersteunde Vrijescholen willen we u hartelijk danken voor uw medewerking, 

Jelle Kuiper, PR! 

 

Voor verder contact: Meriam van Herpen, Broerdijk 148, 6523 HE Nijmegen, 06-40062918 of 024-

7851982 

 

 

Groene Burendag 

 
In de bijlage staan 2 bestanden over de Groene Burendag en over de bloembollen. 

Meer informatie kunt u vinden op: www.groeneloperlosseroldenzaal.nl    

Hier leest u hoe wij je kunnen helpen met inspiratie, informatie, aanbieding van bollen, aanmelding 

en aanvraag van € 350,- voor Groene Burendag. Meld je aan, samen met je buren en ga samen 

voor meer groen en meer gezelligheid in de straat.  

Hartelijke groet, Angelien Hoppen 

Groene Loper losser-Oldenzaal 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.internationaalhulpfonds.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoololdenzaal.nl%7C3aac4b7c36404a1d859208d92bfc43f0%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637589184784792590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=C3Q2VdN0UaU2sSFMTNu6ZB4hk6DCZg2NPclkoK5hfNk%3D&reserved=0
mailto:info@internationaalhulpfonds.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.groeneloperlosseroldenzaal.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoololdenzaal.nl%7Cb19b2724068e4fd0667908d92d6ca38d%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637590767860331841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Iaf0CpBGim9dJ6F34n47I4jNO9ki3pfiTjYg1BAOac0%3D&reserved=0


 

 

 

Van de kleuters 

 
Ik heb een heerlijke verjaardag gevierd met de kleuters. 

We hebben het Nijntje verstopspel gedaan, het boek: “Een Boek” gelezen, lekker versierde 

cake, sap en chipjes gesnoept en buiten konden de kinderen o.a. touwtrekken en 

stoepkrijten. 

De kinderen heb ik al bedankt maar ook jullie, ouders, wil ik bedanken voor de prachtige 

slinger en de mooie bloemen. 

Alle bloemen samen zorgden voor mooie boeketten in onze klas. 

 

  

  
 

Juf Ellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klas 1-2 
 -

Morgen is de uitvoering van het toneelstuk, spannend! 

De kinderen hebben er erg naar uitgekeken, maar 

worden nu toch wel een beetje zenuwachtig. Er 

mogen twee ouders (of opa/oma/..) per kind komen 

kijken! Vergeet het mondkapje niet bij het 

binnenkomen. Om 8:50u gaat de zaal open. Plaatsen 

worden aangewezen.  

 

-Maandag 21 juni gaan we 's morgens naar het 

Hulsbeek. Graag schoenen aantrekken waarmee de 

kinderen goed kunnen lopen (dus geen 

teenslippertjes). De kinderen nemen hun tasje met eten 

en drinken mee, want we gaan daar picknicken en 

spelen bij de oude trimbaan. Graag ook een droge 

broek en T-shirt meegeven. 

- Dinsdag 22 juni beginnen we met de Bijenperiode.  

Juf Dorine, juf Ilse en juf Els 

 

 

 

Klas 3-4 
 

Morgen (dinsdag 14 juni) is er een invaller; Meester Tom. Juf Dorine heeft een studiedag. 

 

We zijn afgelopen week begonnen met de rekenperiode. Het metriekstelsel komt voorbij, de tijd 

(klokken) en staafdiagrammen en grafieken leren we om te maken. Altijd goed om thuis dit ook af 

en toe te oefenen door bijvoorbeeld het kind te betrekken bij het koken (hoeveel ml melk moeten 

we toevoegen aan het gerecht?) of te vragen naar de tijd; hoelang duurt het nog totdat we gaan 

eten? (uren en minuten) 

 

Volgende week dinsdag, 22 juni gaan we naar Almen met de klas. Er zijn gelukkig voldoende 

ouders die mee kunnen. We hebben er zin in! 

 

Juf Dorine en juf Kim 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Klas 5-6 

 
Belevenissen op het Hapskamp  

Beste ouders, afgelopen weekend hebben we een prachtig Hapskamp gehad. Doordat we 

Wodan om droog weer hebben gevraagd, hebben we allerlei mooie activiteiten kunnen doen. De 

ouders die als begeleiding meegingen, hebben een fantastische bijdrage geleverd. Nogmaals 

dank daarvoor! Hier een impressie van uitspraken van kinderen over het kamp:  
 

“Toen we tijdens de wandeling bij een grote oude eik kwamen, moesten we 

iets zoeken om te offeren. Toen wenste iemand dat het niet zou gaan 

regenen en dat is ook gebeurd, want thuis regende het heel hard en bij ons 

helemaal niet! We gingen ook hout hakken. Dat vond ik echt stom! Ik heb 

niet één houtje doormidden gehakt en later ook niet.”   Annemijn  

  

 

 

 

“Je kon zelfs een kip optillen. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik ben er trots op dat het eten is gelukt en dat ik 

het heb overleefd.”   

 

“Het dorpje zag er leuk uit, maar de wc’s waren walgelijk. Voor het 

slapen was er een stilte-hut en een klets-hut. Ik zat in de klets-hut, 

want daar was het stiller dan in de stilte-hut. “ Simme   

 

“Aan het eind gingen we offeren aan de Germaanse god Wodan. 

Meester John ging op een fluit spelen. Dat vond ik heel mooi 

.”  Rohan   

  

 

“Ik moest met mijn groepje de schapen naar de wei brengen. Dat doe ik dus echt nooit meer: de schapen liepen 

totaal niet mee en na een uur waren we op de wei, terwijl het een 

wandeltocht was van 5 minuten! “  

 

“We gingen naar de zwijnen kijken en dat was wel grappig, want 

één at mijn hapsjak bijna op! “ Jochem  

 

 

 

“Er waren 2 varkens 3 schapen en 3 kippen waaronder Kippie de prullenbakkip!” Xanto  

 

“Ik ben er trots op dat ik bij mezelf bleef en naar mijzelf luisterde! Het was een leuk kamp met team 

hamer.”  Colin  

 

“Toen we aankwamen was ik verbaasd hoe leuk het er uit 

zag!  Het slapen was minder leuk, maar waar ik wel trots op 

ben, is dat ik bijna geen heimwee had.” Noortje   

 

“De eerste nacht was vreselijk, maar de tweede nacht sliep 

ik als een roos.”   

 

“Het was een bijzondere ervaring. Ik vond het een beetje 

magisch!”  Jikke  

 


