Minstreel

Maandag 21 juni 2021

Week 22

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

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

6 juli

Musical klas 5/6

start om 19:30

9 juli

Laatste schooldag

vrij om 12:50

Van de administratie
Er zijn flyers uitgedeeld over de Hollandse Weken. Deze weken zijn georganiseerd door Oldenzaal
Promotie. Tijdens deze Hollandse Weken worden er leuke activiteiten georganiseerd voor jong en
oud in het centrum van Oldenzaal.
In de bijlage een bestand van de pedagogische sectie over werken vanuit gevoel.
Een bestand met tips voor kinderen in groep 7, omdat er dit jaar geen onderzoek in groep 7 is
gedaan door de Jeugdgezondheid van de GGD Twente.
Voor de geïnteresseerden nog een bestand als bijlage met informatie over het Atelier voor
Ouders dat elk jaar op De Es in Assen wordt gehouden.

Sint Jansfeest
Aanstaande donderdag vieren we een ‘wat aangepast’ Sint Jansfeest.
De kleuters gaan wandelen naar kinderboerderij De Höfte. Zij mogen, net als anders, een tas met
eten mee én iets extra lekkers (voor de picknick).
De lagere school kinderen blijven op school en mogen ook hun eigen tas met eten en
drinken én iets extra lekkers mee voor de picknick.
Wanneer iemand een picknickkleed heeft, mag dit mee naar school.
We hebben nog ouders nodig om te helpen. 2 voor bij het vuurspringen en 2 om te helpen bij de
spelletjes. Graag opgeven bij de eigen klassenleerkracht.
De dag duurt voor alle kinderen tot 12.50 uur.

Van de Medezeggenschapsraad
Het is weer tijd voor nieuws van de MR. De afgelopen tijd hebben wij niet stil gezeten. We hebben
onder andere een cursus gevolgd om nog meer te leren over de bevoegdheden die wij als MR
hebben om mee te denken en te beslissen over schoolzaken. Naar aanleiding daarvan zijn we
bezig om een aantal dingen beter te organiseren in ons werk als MR.
In de vorige vergadering hebben wij met Lucas meegekeken naar de voortgang van de formatie,
bezuinigingen en financiën. De MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij het
vaststellen van de schoolprogramma’s NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Dat betekent dat
wij kijken hoe de Zevenster de financiële middelen de komende twee jaar op school in kan zetten
om de gevolgen van het sluiten van de scholen en het geven van onderwijs op afstand te
beperken. Hiervoor is het nodig dat wij goed op de hoogte zijn van het proces en de stappen die
worden genomen.
Bovendien hebben wij gekeken naar de jaarplanning 2021- 2022 met de planning van
vergaderingen, jaarfeesten en vakanties. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe schoolgids.
Heb je vragen of opmerkingen? De MR is bereikbaar via mr@vrijeschoololdenzaal.nl
De volgende vergadering is op 1 juli.
Groet, Johan, John, Kim en Jana

Corona update
De zomervakantie staat voor de deur. Een bijzonder schooljaar zit er bijna op. De combinatie van
thuisonderwijs, terug naar school en het coronavirus. Het was een behoorlijke uitdaging. Een uitdaging die
we, dankzij goede onderlinge samenwerking, hebben volbracht.
In dit bericht kijken we vooruit naar de zomerperiode en naar volgend schooljaar. Over hoe om te gaan met
situaties rondom corona. Ook kunnen wij de dienstverlening voor schoolgaande kinderen door de
Jeugdgezondheid (JGZ) weer uitbreiden. Daar zijn wij blij mee. Hieronder leest u meer over wat dat betekent
en komt ook het gebruik van zelftesten aan bod.
Gebruik zelftesten
Zelftesten zijn bedoeld om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te signaleren, en
daarmee verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De zelftest is een aanvulling op de bestaande
coronamaatregelen en zijn niet betrouwbaar genoeg als toegangstesten voor festiviteiten, zoals een kamp.
Krijgt u als school te maken met een positieve zelftest? De positief geteste persoon kan dit vanaf nu zelf
melden via het meldformulier op onze website. Er wordt dan zo snel mogelijk bron- en contactonderzoek
opgestart. Blijf er alert op dat de preventieve zelftesten thuis worden afgenomen.
Corona in de zomervakantie
Het is mogelijk dat leerlingen en medewerkers in de laatste dagen voor de vakantie nog besmettelijk op
school zijn geweest. Daarom vragen we u om in de eerste week van de zomervakantie bereikbaar te zijn. Dit
kan de dezelfde persoon zijn als tijdens dit schooljaar. Maar het mag ook iemand anders zijn. Wilt u eventuele
aanvullingen of contactgegevens aan ons doorgeven? Dat kan via coronascholen@ggdtwente.nl. We
ontvangen dan graag de naam, het mobiele telefoonnummer en het e-mailadres waarop deze persoon
/ personen bereikbaar zijn. Dan kunnen we ook in de eerste week van de zomervakantie contact met jullie
opnemen als er een leerling of medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Zo zorgen we
dat alle contacten snel op de hoogte zijn en we de verspreiding van het virus voorkomen.
Het scholenteam blijft tijdens de zomervakantie bereikbaar voor vragen op het bekende
emailadres: coronascholen@ggdtwente.nl.
Volgend schooljaar en corona:
Niets is zo onzeker als de toekomst, dat is afgelopen jaar wel gebleken. Het is dan ook moeilijk in te schatten
wat de situatie volgend schooljaar zal zijn. We hopen dat de daling doorzet en we zo snel mogelijk terug
kunnen naar het oude normaal. Een schooltijd waarin ouders, leerlingen en medewerkers zich weer volledig
kunnen focussen op het onderwijs, zonder dat corona er als een donkere wolk boven hangt. Helaas is het
nog onduidelijk wanneer die tijd weer aan zal breken. Wat we al wel weten is dat we ook volgend schooljaar
klaar staan om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen en ons samen in te zetten in de strijd tegen het
coronavirus.
Dienstverlening JGZ op het basisonderwijs
Het afgelopen schooljaar heeft de JGZ haar dienstverlening in aangepaste vorm moeten uitvoeren. Zo is het
gezondheidsonderzoek in groep 2 er anders uit gaan zien. Op dit moment zien wij kinderen die 5 jaar zijn
geworden op een JGZ-locatie met ouders erbij. Dit blijft komend schooljaar (2021-2022) ook het geval.
Helaas hebben wij afgelopen schooljaar geen gezondheidsonderzoek in groep 7 kunnen doen. Na de
zomervakantie is het gelukkig mogelijk om hier weer mee te starten. Het JGZ-team neemt contact met u
op over de planning van dit gezondheidsonderzoek voor de kinderen die volgend schooljaar in groep 7
zitten.

Ouders van kinderen die nu in groep 7 zitten, ontvangen vanuit de JGZ een digitale nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief lezen ouders dat het gezondheidsonderzoek in groep 7 niet door heeft kunnen gaan. Ook geven
we verschillende tips over het opgroeien en opvoeden van kinderen passend bij die leeftijd. Ondanks dat wij
zelf de ouders mailen vragen wij u of u deze nieuwsbrief ook wilt delen met ouders van groep 7, omdat wij
niet alle mailadressen hebben van ouders. In de bijlage treft u een PDF aan van deze nieuwsbrief. Deze kunt
u bijvoorbeeld via het digitale communicatiemiddel dat u gebruikt om met ouders te communiceren delen.
Eventueel kunt u ook de volgende link
delen: https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/nieuwsbrieven-jgz/handig-om-te-weten-

als-je-kind-in-groep-7-zit
Vragen over de dienstverlening van de JGZ? Neem dan contact op met het JGZ-team van uw school.
Bedankt voor uw inzet en de goede samenwerking in het afgelopen schooljaar. Samen krijgen we corona
onder controle en we kijken we uit naar een mooi nieuw schooljaar!
Met vriendelijke groet,

Drs. C.M. IJland
Hoofd JGZ
GGD Twente

Van de kleuters
In de klas is onze kabouter al aan het ‘proefkamperen’.
Zo gaan we langzaam toch al wat naar de vakantie toeleven.

Donderdag vieren we ons Sint Jansfeest bij de kinderboerderij.
We wandelen er, met voldoende begeleiding, naartoe (en terug).
Alle kinderen graag een tas met brood, fruit en iets extra lekkers mee.

Aanstaande woensdag wordt er een groepsfoto gemaakt door Hiske, moeder van Tulsi.
Alle kinderen naar school dus!
Donderdag 8 juli is voor de kleuters de laatste schooldag. De ouders van de oudste kinderen
zijn al bezig om er een gezellige en feestelijke dag van te maken. We laten ons verrassen...
Juf Ellen

Klas 1-2

-Wat was het fijn dat de kinderen hun toneelstuk aan jullie, ouders, konden laten zien. Ze waren
erg blij en trots dat jullie kwamen kijken en hebben erg hun best gedaan. Er zijn mooie foto's
gemaakt door Johan, die via de link op de klassenapp zijn te downloaden.
-Vandaag zijn we, ondanks het slechte weer, toch naar Het Hulsbeek gewandeld. Met de
bedoeling om daar een ochtend te spelen en te picknicken. Het was wel heel nat en de beek
stroomde vervaarlijk, dus daar konden we jammer genoeg niet bij spelen. Maar we zijn toch wel
nat geworden (van de regen) en hebben ons daarna op school lekker opgewarmd met warme
thee en droge kleren.
-Morgen beginnen we met de bijenperiode. We gaan het vooral hebben over het leven van de
honingbij.

Juf Dorine, juf Ilse en juf Els

Klas 3-4
Dinsdag 22 juni gaan we naar Midgard in Almen. We vertrekken direct om 8.30 uur en zullen rond
15 uur terug zijn. Kijk 's ochtend even goed naar het weerbericht voor de juiste kleding; we zullen de
hele dag buiten zijn! Aub de gewone tas met eten meegeven; fruit, boterhammen en drinken. Wij
zorgen voor een lekkere versnapering tussendoor.
Donderdag vieren we aan het eind van de ochtend het Sint Jansfeest. De kinderen hebben een
korte dag en zijn dus allemaal om 12.50 uur vrij.
Juf Dorine en juf Kim

Klas 5-6
De uitvoering van de musical van klas 5/6 is op dinsdag 6 juli om 19.30u.
Meester Peter en meester John

