Minstreel

Dinsdag 5 oktober 2021

Week 40

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

14 oktober

Schoolzwemmen

klas 3-4 en 5-6

18 t/m 22 oktober

Herfstvakantie

29 oktober

Tuinwerkmiddag

14:00u- 16:00u

3 november

Ouderavond kleuters

20:00 u

4 november

Klassenouderoverleg

11 november

St. Maarten

12 november

Studiedag Athena

Lln. vrij!

Van de sport
HMO Scholierenloop
Afgelopen zondag hebben 7 leerlingen van De Zevenster meegedaan met de HMO
Scholierenloop. Ondanks de regen hebben zij 1 of 2 km hardgelopen. En wat hebben ze het
allemaal super goed gedaan, ik ben super trots op jullie! Iedereen heeft een mooie medaille
gekregen. Wij hopen dat er volgend jaar nog meer meedoen van De Zevenster, want het
is een super leuk evenement.

Schoolzwemmen
Volgende week donderdag 14 oktober hebben klas 3/4 en klas 5/6 schoolzwemmen, denken
jullie aan de zwemspullen in plaats van gymspullen!
Juf Daisy

Van de handwerkjuf
Hieronder een afbeelding van de vilten etuis van klas 1 tot nu toe. Wat hebben de kinderen
goed gewerkt zeg! Het resultaat mag er zijn!

Van de Tuinwerkgroep
Tuinwerkmiddag
Op vrijdag 29 oktober organiseren wij weer een gezellige tuinwerkmiddag. Wij gaan op het
schoolplein bladeren vegen en de tuin winterklaar maken. De kinderen mogen natuurlijk ook
weer mee helpen!
Wij beginnen rond 14.00 uur (op het kleuterplein) tot ongeveer 16.00 uur.
Aansluiten na 14.30 uur is ook prima. Wij zorgen voor drinken en iets lekkers. Je kunt je
aanmelden bij juf Els of Jana.
De tuinwerkgroep

Van de kleuters
Wat hebben we een gezellig
Michaëlsfeest gehad! En wat hadden
wij een geluk dat het Appelvrouwtje ons
een heeeeeeeleboel appels kwam
brengen. (Met dank aan de sponsoring
van Oald Bleank in Rossum.)

Ook dierendag hebben we gevierd. De
dierenknuffels mochten met ons spelen en
eten. We hebben maskers,
dierenvingerpoppetjes en bedjes voor de
dieren gemaakt en we hebben “wie ben ik”
(dierenversie natuurlijk) gespeeld, best
moeilijk!
Enkele kinderen hebben al een olifant
gekleurd voor de Oldenzaalse wedstrijd. De
mooiste kleurplaat wordt gebruikt als
ontwerp voor een echte kunstolifant. Er zijn in
Oldenzaal en omgeving al olifanten te
bewonderen....
In de klas werken we volop rond het thema herfst. Op de ouderavond vertel ik jullie meer
hierover...

In de kring rijmen we met raadseltjes, ook
leuk:
“Ik ben een huisje voor kastanjes
en wie had dat nou verwacht?
Van buiten heb ik prikkels, maar van binnen
ben ik lekker zacht!
(Tikke takke tolster, ik ben een Bolster)”
Op naar de Kinderboekenweek.
Morgen gaan we die gezamenlijk openen!
Juf Sterre, juf Marly en juf Ellen

Van klas 1-2
Wat een prachtige Michaëlsviering hebben we vorige week gehad. De pot met 'draken' soep
boven het vuur maakte het helemaal af! Ondanks de regen hebben we ons bewezen in het
bos en laten zien hoe dapper we allemaal waren! Complimenten aan klas 5/6! Wat was het
weer leuk gedaan prinsessen, elfjes en trollen!

Klas 1
Deze week leren we de ee, deze zingt de engel ons
toe en kwam de ee ons brengen.
Ook leren we nog de b van boom en de oo van oog
deze week.
Deze week krijgen de kinderen een leesbingo mee
naar huis. Erg leuk om thuis te doen en het stimuleert
het lezen enorm! U heeft alleen maar een dobbelsteen nodig; doe het samen met je kind.
Eerst gooit het kind bijvoorbeeld 3 en leest alle woorden onder de 3, vervolgens gooit u
de 5 en u leest alle woorden (langzaam, zingend, met de gouden vinger) onder de 5. En zo
door. De kinderen kunnen er niet genoeg van krijgen! En herhaling is hierbij erg goed!
Veel leesplezier!
Klas 2
We hebben deze week hard aan de tafels gewerkt. We hebben een “tafelhappertje”
gemaakt. Dat is een leuke manier om de tafels te oefenen. Tijdens de taallessen zijn we bezig
met woorden die beginnen met de f/v, ook de woorden waarin de ei/ij voorkomen oefenen
we regelmatig in de klas.
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Hij komt... hij komt.... over 2 maanden, maar laten we op tijd beginnen!
Daarom op donderdagavond 28 oktober om 19.30 uur werkavond voor De Sint.
We zullen t.z.t. nog een oproep doen voor wie welk gereedschap heeft etc.
Maar in principe krijgt klas 3 een vulpenhoesje en klas 4 een houten lijst voor het getuigschrift.
De materialen zullen we op school regelen.
Willen jullie thuis met de kinderen weer de tafels opnieuw oefenen?
Het zou mooi zijn als we daar samen, thuis en op school, weer een stevige basis voor kunnen
leggen.
Meester Peter en juf Dorine

Van klas 5-6
Op vrijdag heeft de klas Engels. Gedurende het jaar zal ik ook regelmatig kleine
huiswerkopdrachtjes geven. Voor vrijdag 8 oktober heeft de klas de opdracht om de
rangtelwoorden te leren. Dit staat in hun schriftje en als het goed is hebben ze dat voor het
weekend mee naar huis genomen. Willen jullie je kind helpen leren; elke dag 5 à 10 minuutjes
en helpen herinneren het schrift op vrijdag weer mee naar school te nemen?
Alvast bedankt!
Miss Dorine

