
 

 

Agenda 

 

Datum      Activiteit    Opmerking   

   

 

14 september     Ouderavond klas 5-6 

16 september    Klassenouderoverleg 

22 september    Ouderavond klas 3-4 

23 september    MR- vergadering 

29 september    Michaëlsfeest  

18 t/m 22 oktober     Herfstvakantie 

 

 

    

 

 

 

Minstreel 

 

      Dinsdag 14 september 2021                                                                                   Week 37 

 

 



 

 

 

 

Van de administratie 

 
Ouderbijdrage 

In de bijlage vindt u een brief met informatie over de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. 
 

 

 

Van de medezeggenschapsraad 

 
Donderdag 23 september is onze volgende vergadering. Hieronder vinden jullie een overzicht 

van de punten die we zullen bespreken. 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen vorige keer 

4. Financiën  

5. Nationaal Programma Onderwijs 

6. Schooljaarplan 

7. Huisvesting het Blikpunt 

8. Schoolgids 

9. Corona  

10. Lopende zaken 

11. Rondvraag 

 

John, Kim, Johan en Jana 

 

 

 

Van de sport 

 
HMO Scholierenloop 

De inschrijvingen van de HMO scholierenloop is bijna verlopen! Opgeven kan nog tot en  

met 18 september door een mailtje te sturen naar: sport@vrijschoololdenzaal.nl. 

 

Juf Daisy 

 

 

 

 

 



 

Michaëlsfeest 

Tijdschema dag Michaël woensdag 29 september 2021 

Op woensdag 29 september vieren wij traditiegetrouw het feest van Michaël, het feest waarin elk 

kind (en menige volwassene) de kans krijgt om moed te tonen en moed te ontwikkelen…. 

NB. De maaltijd voor de kinderen van klas 1 t/m klas 6 is een onderdeel van het jaarfeest. Voor deze 

maaltijd wordt gezorgd door de mensen van de werkgroep. De kinderen krijgen deze dag vanuit 

de school het volgende te eten en te drinken: diksap, een koekje, soep, stokbrood, kruidenboter. 

Indien uw kind allergisch is voor bijv., koemelk of gluten, kunt u uw kind het beste brood en drinken 

meegeven als op een normale schooldag. 

Voor de niet- allergische kinderen: omdat deze maaltijd aan het einde van de ochtend is, adviseren 

wij u om uw kind brood en drinken mee te geven als op een normale woensdag.  

Hieronder volgt enige uitleg over de planning van woensdag 29 september, zoals bedoeld is voor 

de onderbouw (klas 1 t/m klas 6):  

8.15 u. • de kinderen van 1 t/m 4 naar eigen klas.  

• De kinderen van klas 5 - 6 gaan naar het eigen lokaal ter 

voorbereiding van hun vertrek naar het Hulsbeek. 

8.30 u. • Klas 5 -  6 gaan naar het Hulsbeek om alles klaar te zetten voor 

het Michaëlsspel. 

   ± 8.45 u. • De klassen 1–2, en 3-4 gaan naar het Hulsbeek (per fiets of per 

auto, in overleg met betreffende klasssenleerkrachten). 

9.15 u. • Iedereen (klassen 1-2 en 3-4) is op het Hulsbeek,  parkeerplaats 

P 1 (zowel de fietsen als de auto’s).  

• Meester John haalt dan het gezelschap op om samen naar 

het betreffende veld te gaan. Daar geeft hij verdere instructies 

aan de begeleidende ouders. 

• De kinderen van klas 1 t/m 4 gaan in 6 groepen (elk bestaande 

uit  kinderen van klas 1 t/m 4) het Michaëlsspel spelen (de 

speurtocht lopen).  

• NB.: Bij elke groepje kinderen zijn 2 volwassenen aanwezig (dit 

kunnen de ouders zijn die meerijden met klassen 1-2 en/of 3-4 

van de school naar het Hulsbeek (en later weer terug naar 

school)). 

± 11.00 u. • Kinderen van klas 1–2, 3 en 4 gaan terug naar school naar 

eigen klas. (de klassen 5 en 6 moeten nog opruimen op het 

Hulsbeek). 

11.15 u.  • Pauze.  

• Inmiddels is ook klas 5-6 terug, eet eventueel snel een 

boterham en heeft even pauze. 

11.30 u. • Naar de klas  

11.45 u. • Naar het schoolplein voor het Drakenspel  

12.00 u. • De maaltijd vindt plaats  in de eigen klaslokalen. 

12.30 u. • Naar de klassen. 

Daarna. • Eigen invulling in de klas. 

12.50 u. • SLUITING = EINDE SCHOOLDAG VOOR ALLE KLASSEN 

 

Nb, de genoemde tijden (zeker de tijden die betrekking hebben op het Michaëlsspel) zijn bij 

benadering. Enige uitloop is mogelijk. 

De kleuterklas heeft een eigen programma. Wel zijn de kleuterouders om 12:30 u welkom op het 

kleuterplein om naar de zelfgemaakte vlinders te kijken. 

En nu maar hopen dat we mooi weer krijgen! 



 

 

 

 

 

Het Michaëlsfeest op onze school.  

Op woensdag 29 september a.s. vieren we op school dus het Michaëlsfeest. Michaël, de 

aartsengel die ons behoedt tegen het kwade, en die de mens wil leren om waarlijk Mens te zijn.  

Michaël, die ons moed geeft.  

Moed, daar gaat het bij het komende feest om. Elke klas krijgt een bepaalde "opdracht", waarbij 

de kinderen hun moed kunnen bewijzen. 

De kinderen van klas 5/6 zijn reeds volop bezig met het voorbereiden van het Michaëlsspel op de 

trimbaan in het Hulsbeek. Op de bewuste feestdag zullen ze de kinderen van klas 1 - 2, en 3 - 4 

begeleiden, wanneer deze in het begin van de ochtend de speurtocht gaan lopen. Bij het 

uitvoeren van de opdrachten bij de speurtocht tonen de kinderen van klas 1 - 2, en 3 - 4 hun 

moed. Overigens vragen we aan bepaalde ouders om bijstand. Vanuit de klassenouders en de 

betreffende klassenleerkracht zullen deze ouders benaderd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het Michaëlsspel is er nog steeds moed nodig: de kinderen gaan eerst zingen op het 

schoolplein, zullen het drakenspel bijwonen en mogen daarna pas met de maaltijd beginnen. 

Dan zullen de kinderen kunnen genieten van een "eenvoudige doch voedzame" maaltijd. Dit jaar 

zal dit in de eigen klaslokalen gaan gebeuren.  

Voor de voorbereiding hiervan zorgen de klassenouders: de bereiding van drakenbrood en 

bijbehorende soep is voorwaar geen geringe opgave, die om moed en durf vraagt. 

Wij hopen dat alle deelnemers kunnen genieten van een mooie dag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Algemeen 

 
Woensdag 6 oktober openen wij de Kinderboekenweek! 

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van “Worden wat je wil” waarbij kinderen alle 

beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. 

De Kinderboekenweek duurt op school tot 15 oktober. 

Nu willen wij graag een “beroep” doen op jullie als ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden 

en bekenden: 

-Wie wil een bezoekje brengen aan onze klassen en de kinderen vertellen over zijn/haar 

beroep? 

-Wie wil ons beroepskleding of attributen lenen ter aankleding van de school? 

Aanmelden en spullen inleveren mag bij juf Els of juf Ellen. Wij zorgen dat de spullen uiterlijk 15 

oktober weer bij jullie terug zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Van de handwerkjuf 

 
Klas 1 is begonnen met het maken van hun eigen vilten etui. Hieronder een paar foto’s van  

het proces.   

 

Nat vilten is een kunstzinnige techniek die de tastzin aanspreekt. Je kind gebruikt de eigen 

handen om in, op en door de nat gemaakte wol te wrijven. Het mengel van water, zeep  

en wol heeft een sensomotorische waarde. Nat vilten doet een beroep op de zintuigen en de 

motoriek: voelen en doen. De sensomotorische ontwikkeling van een kind is belangrijk omdat  

het zo niet alleen het eigen lichaam en de eigen grenzen leert kennen, maar ook de  

wereld om zich heen, de kwaliteiten in die wereld en de grenzen van die wereld. Wol is een 

natuurlijk materiaal, wat zich bij uitstek goed leent voor sensomotorische spelletjes en 

oefeningen: je kind is immers ook onderdeel van de natuur. 

Behalve de waarde voor de tastzin is nat vilten ook een prettige manier om te ontspannen.  

Je kunt jezelf best even lekker “verliezen” in het nat vilten. Even wegdromen, terwijl je met je 

handen in de zachte zeep zit. Maar het is ook een techniek die om doorzetten vraagt. Je  

moet je wilskracht op de juiste manier inzetten om de plukken wol met elkaar te verbinden. 

Maar het heeft geen zin om het proces te forceren of te snel te willen gaan: dan blijft het 

eindproduct niet zitten en valt de wol weer uit elkaar in plukken. Dat is heel waardevol om  

te leren voor kinderen (en volwassenen): als je de dingen doet in de tijd die het nodig heeft, 

in plaats van de tijd die je hebt of denkt te hebben, ontstaat er iets moois. 

Tot slot is nat vilten een fijne techniek voor kinderen omdat er – net als bij nat in nat schilderen – 

altijd iets moois ontstaat. Iet waar je kind trots op kan zijn, wat het een plekje kan geven  

in huis, kan gebruiken of cadeau kan geven aan iemand van wie het houdt. Het proces is heel 

belangrijk bij nat vilten, maar een mooi eindresultaat kan de ziel ook voeden: trots, 

zelfvertrouwen, het koesteren van spullen die met zorg en met de hand zijn gemaakt. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Update watervoorziening 
 

 

https://columnsbykari.com/2020/04/26/nat-in-nat-schilderen-schilderopdrachten/


  
 

 

 

 

Van de kleuters 

 

 
 

Nu de herfst eraan komt is het 

traditiegetrouw tijd voor ons 

bloemschikmoment. Of, zoals enkele 

kinderen zeiden: we gaan ‘bloemschrikken’, 

ook leuk. En in ieder boeketje zit één 

lampionnetje, ook wel ‘championnetje’ 

genoemd. 

 

Het was gezellig en leuk om te doen dus 

kinderen die dat willen mogen de komende 

dagen nog een klein bloempotje 

meenemen om nog even verder te schikken 

(als het schikt). 

 

Juf Ellen 

 

 

Van klas 1-2 

 
Afgelopen woensdag hebben we de eerste ouderavond van dit jaar gehad. Wat fijn dat dit in 

de grote zaal kon en er zoveel ouders waren. We hebben de avond als zeer prettig ervaren. 

Gisteren, vandaag (14 september) en donderdag 16 september hebben we de eerste 

oudergesprekken. Heb je nog geen gesprek in kunnen plannen, spreek ons dan even aan of 

bel/mail voor het plannen van een afspraak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klas 1; 

We hebben de aa geleerd als zingletter. De engel Michaël zag op de aarde dat de mensen 

met de letters k,s,m en p niet zo mooi konden zingen, wel met de i. Hij bracht de aa naar de 

mensen. Kinderen hadden al snel in de gaten dat de aa bij de woorden meestal in het  

midden staat. Ook zijn we begonnen met het knutselen van een aap. We maken  

muizentrapjes voor de armen en benen. Goed voor de fijne motoriek! 

Vandaag leren de kinderen de r van reus en de e wordt ook weer gebracht als zingletter  

door een engel. 

 

Met rekenen leren we veel over de buurgetallen; de buren van de 3 zijn de 2 en de 4. Tellen 

met dobbelstenen, dus thuis bordspelletjes spelen kan erg bijdragen aan het snel kunnen tellen 

met dobbelstenen. Maar natuurlijk kan je thuis alles tellen; hoeveel lepels zitten er in de  

bestekbak? De tafel dekken; hoeveel vorken hebben we nodig? Je mag nog 1 minuut 

douchen; hoeveel tellen is 1 minuut? Wat is het grootse of juist het kleinste koekje/ balletje/ 

stoeltje?  

Waar zijn er meer of minder van? Door de dag heen kan je op een hele laagdrempelige  

manier bezig zijn met rekenen thuis. Dat vindt het kind vaak alleen maar leuk! 

 

Klas 2; 

Klas 2 is tijdens de periode druk bezig met het beleven van de verschillende Fabels. De  

kinderen luisteren ernaar, spelen de fabels uit en hebben prachtige dieren gemaakt van 

bijenwas. 

  

Met taal hebben we al drie categorieën geleerd, de hakwoorden, de zingwoorden en de 

luchtwoorden. Met rekenen zijn we o.a. aan het rekenen met geld. De aankomende periode 

gaan we hier nog uitgebreider op in. 
 

Juf Ilse, juf Els en juf Kim 

 

 


