Minstreel

Maandag 28 juni 2021

Week 23

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

1 ju1i

MR vergadering

1 juli

Schoolreisje klas 1-2

passende kleren

6 juli

Musical klas 5-6

start om 19:30

7 juli

Juffendag klas 3-4

zwemkleding

9 juli

Laatste schooldag

vrij om 11:30

Van de directie
Sint Jan
In het voorjaar klimt de zon steeds hoger en trekt ons mee naar buiten. Het is alsof wij samen met
de planten uit de donkere winternacht omhoog gegroeid zijn naar het licht. De sappen stromen,
de wortels houden de aarde stevig vast, de bladeren ontplooien zich, de stengel buigt in de wind
en als bekroning gloeit de bloem de zon tegemoet.
Als de zon zijn hoogste punt heeft bereikt, begint de zomer. Even daarna, op 24 juni vieren we de
naamdag van Johannes de Doper. Het Sint Jansfeest is dus iets verschoven ten opzichte van het
oude natuurfeest van de zomerzonnewende. De zon is al over zijn hoogste punt heen; hij gaat
afnemen, eerst bijna onmerkbaar, in de herfst sneller tot het laagste punt wordt bereikt vlak voor
Kerstmis.
Van oudsher werd het zomerzonnewendefeest buiten gevierd. Het Sint Jansfeest sluit daarbij aan.
Met al onze zintuigen kunnen we waarnemen wat in de natuur leeft: de stevigheid van de aarde
onder onze voeten, de beweging van het stromende water, de wind die onze kleurige linten laat
wapperen, en tenslotte de dansende vlammen van het Sint-Jansvuur. We raken een beetje
buiten onszelf van de warmte en het licht en het buiten zijn.
Het uiterlijke licht en de uiterlijke zonnewarmte staan hier tegenover de geboorte van een nieuw
innerlijk licht in de diepste duisternis van Kerst. Zo is het Sint-Jansfeest bij uitstek het feest van de
tegenpolen. De natuur treedt maximaal naar buiten en het is verleidelijk voor ons om daarin mee
te gaan. Niet alleen door ons aan de zon over te geven (op het strand bijvoorbeeld), maar ook
door ons sterker te richten op ons aardse ik (onze uiterlijke zon). Om onszelf niet teveel te verliezen
- in zelfgenoegzaamheid, in oppervlakkigheid - is het essentieel juist in de Sint-Janstijd ons bewust
te worden van ons eigen ‘innerlijke licht’. Dat probeert Johannes de Doper ons aan te reiken. ‘Hij
moet groeien, ik moet afnemen’.
Wat ons houvast geeft is de strakke melodie van een lied, de strenge ritmen, de vaste passen van
een dans en de regels van een spel. Vooral bij dit jaarfeest is het spelend en beweeglijk ingaan
op gegeven situaties van wezenlijk belang, ook het gevoel van verbondenheid met vele anderen
die hetzelfde feest willen vieren.
Het was een gezellige en fijne ochtend zo met alle klassen buiten op het plein en het grasveldje.
Hopelijk kan het volgend jaar weer echt met z’n allen.
Het licht van de zon doorstroomt
De weidsheid van de ruimte,
Het gezang van vogels doorklinkt Het domein van de lucht,
De zegen van de planten ontkiemt Uit het aardewezen,
En mensenzielen verheffen zich
Met gevoelens van dankbaarheid
Tot de geesten van de wereld.
Rudolf Steiner
Bronnen: Jaarfeesten: Achtergrond bij het Sintjansfeest; vrijeschoolkairos.nl

Laatste schooldag
Oef, wat gaat dat alweer snel. Maar aan de andere kant is er ook wel weer heel veel gebeurd dit
jaar. En als ik zo terugkijk voelt 17 augustus 2020 als heel ver weg.
Maar we moeten ons toch alweer bezig houden met de laatste schooldag:
In de kalender staat 12:50 uur als eindtijd voor de laatste schooldag. Dat willen we iets vervroegen
omdat we nog steeds niet met z’n allen in de zaal terecht kunnen. We zullen die dag dus eindigen
om 11:30 uur. Die ouders die daardoor in problemen komen kunnen zich bij mij melden en dan
vangen we die kinderen op tot 12:50 uur.
De kinderen komen die dag op de normale tijd naar school en gaan naar hun klas. Daar ronden
ze met elkaar het jaar af en krijgen ze van juf of meester hun getuigschrift.
Klas 5-6 rondt vanaf 8:30 uur samen met de ouders het jaar en voor klas 6 de basisschool af in de
zaal.
De kleuterklas sluit al op donderdag het jaar af in de zaal.
Om 10:30 uur gaan alle klassen naar buiten om op het plein afscheid te nemen van klas 6. Alle
ouders zijn daarbij van harte welkom. Aansluitend is er een informeel samenzijn met koffie en sap.
Daarna moeten de lokalen opgeruimd en schoongemaakt worden voor het nieuwe schooljaar,
enige hulp is daarbij altijd welkom.

Streetsoccer
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het Rotary Streetsoccertoernooi 2021.
Het Rotary streetsoccertoernooi wordt dit jaar alweer voor de 21e keer georganiseerd en vindt
plaats van maandag 13 september t/m vrijdag 24 september. Net als voorgaande jaren worden
alle poule wedstrijden en de halve finales dagelijks na schooltijd gespeeld op de parkeerplaats bij
sportcentrum Vondersweijde. De finale wedstrijden worden dit jaar gespeeld op vrijdag 24
september, ook op de parkeerplaats bij sportcentrum Vondersweijde.
Hoe leuk zou het zijn als wij met zoveel mogelijk teams aan dit toernooi deelnemen, dus geef je
allemaal op!! Wil je tijdens het opgeven ook even aangeven of je begeleider zou willen zijn (ik kan
niet alle dagen aanwezig zijn ivm het werken op andere scholen). Opgeven kan t/m maandag 5
juli via: sport@vrijeschoololdenzaal.nl
Het toernooi is voor klas 1 t/m 6 (volgend schooljaar).
Sportieve groet,
Juf Daisy

Van de kleuters
Ook wij hebben afgelopen donderdag een fijn ‘Sint Jans-uitje’ gehad.
Na een wandeling met 2 tussenstops, 1 met een kabelbaan en de tweede stop met een heerlijke
speeltuin, waren we welkom op kinderboerderij De Höfte. Wat is het hier toch
prachtig voor de kinderen. Fijn dat we straks met onze school buren worden!
Gespeeld, gesmikkeld, gezongen en gedanst hebben we.
De terugweg verliep ‘iets’ langzamer dan de heenweg…

De laatste twee weekjes gaan we aan de poets in de klas.
Wanneer er ouders zijn die ons, onder schooltijd, samen met de kinderen, willen
helpen, zijn ze van harte welkom (3 per dag).
Het kan iedere dag met uitzondering van dinsdag 6 juli, want dan mogen we gaan
kijken naar het toneelstuk van klas 5/6.
Juf Ellen

Klas 1-2
-Donderdag 1 juli gaan we op schoolreisje naar het "Blotevoetenpad" in Twello. We zullen daar
waarschijnlijk lekker vies en nat worden vandaar dat het volgende dan meegenomen moet
worden. Zwemkleding + handdoek, droge kleren! en een tasje met een gevulde broodtrommel
en drinken. Advies voor de kleren die de kinderen die dag aan hebben: oude! korte broek en Tshirt, die echt vies mogen worden. Geen eisen aan de schoenen en jas, die trekken ze toch uit!
- We zijn in de klas bezig met een "Bijenperiode". We bekijken het leven van de honingbij en een
bijenvolk. Vrijdag komt de imker in de klas!
-Vrijdag 2 juli neemt Luna afscheid van de klas. Luna gaat verhuizen naar De Lutte en naar een
andere school. We wensen Luna daar alle goeds.
Juf Dorine, juf Ilse en juf Els

Klas 3-4
Afgelopen dinsdag hebben we een prachtige ambachtendag gehad op Midgaard in Almen.
De weergoden waren ons gunstig gezind en de kinderen hebben hard gewerkt op deze
prachtige plek in de bossen. We hebben ons gesplitst in 3 groepen en steeds gewisseld. Er was
een groep die begon met papierscheppen onder leiding van Hanne, die dit vak geeft op de
vrijeschool in Århus in Denemarken. Dan was er een groep die ging smeden onder leiding van
Félo, hij heeft dit vak jarenlang gegeven op de vrijeschool in Zutphen en een groepje heeft
stokken gesneden om later ons broodje op te bakken. We hebben allemaal mooie vellen papier
en dubbele ijzeren haken gemaakt. Eierkoeken met slagroom en aardbeien werden tussen de
bedrijven door heerlijk opgesmikkeld.
Viering verjaardag juffen: op woensdag 7 juli gaan de juffen met de kinderen op de fiets naar
het Hulsbeek om hun verjaardag te vieren. Graag fiets mee die dag en zwemkleding en een tas
met gebruikelijke eten en drinken en zonnebrandcrème.
Eindschoonmaak: welke 4 ouders willen er op 9 juli eventjes helpen met het lokaal leegruimen en
schoonmaak? Vele handen maken licht werk. Alvast bedankt.

Juf Dorine en juf Kim

