
 

 

 

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! 

 

25 november     MR- vergadering 

    

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 12 oktober 2021                                                                                   Week 41 

 

 



 

 

Van de directie 

 
Worden wat je wilt  

Het thema van de Kinderboekenweek deed ook mij weer nadenken over mijn werk en dan 

met name de vraag: Waar lukt het mij om werkelijk dat te doen wat mij drijft en waarvoor ik 

elke dag weer in de trein of auto stap? Waar ben ik in staat om echt van betekenis te zijn en 

een verschil te maken? 

De twee dagen directeuren overleg (Athena) van vorige week zijn misschien wel een mooie 

illustratie daarvan. Want toen ik werd wat ik nu ben en/of doe stond twee dagen vergaderen 

met het bestuur en de collega directeuren niet in het lijstje van pluspunten. En een goed deel 

van de tijd was het ook niet inspirerend en al was het heus wel nuttig, ik had niet de indruk 

dat ik daarmee nou veel toevoegde aan het onderwijs op De Zevenster en daarmee aan de 

ontwikkeling van kinderen. Maar die momenten waar het ging om wezenlijke dingen die ons 

allen raken en over de identiteit van onze scholen, over leren en over verbinden, realiseerde 

ik mij weer dat ik het daar voor doe en al zijn het soms kleine en schaarse momenten, die 

doen er voor mij alles toe. 

Twee thema’s van het directeuren overleg wil ik er hier uitlichten, omdat het mij bezighoudt, 

iets is wat onder veel ouders leeft en waar we in mijn ogen de komende tijd hard aan 

moeten willen werken. 

 

Deel – geheel 

Een van de krachtigste instrumenten waar we op de Vrijeschool mee werken is dat we 

uitgaan van het geheel en van daaruit naar de delen gaan. Bij taal en rekenen, maar ook in 

alle andere gebieden. We leven in een tijd waarin het optellen van delen een doel op zich 

lijkt en het besef en oog voor het geheel verdwenen lijkt te zijn. We zijn een verzameling van 

individuen, we stapelen kennis in plaats van in samenhang te leren en te ontwikkelen, we 

verrijken ons met stukjes van een bedrijf en hopen dan geluk te verkrijgen, maar de eerlijke 

prijs voor een pak melk wordt niet betaald. Een appeltaart is niet een optelling van stukjes 

taart, maar een geheel om samen te delen. 

Maar waar lukt het ons op school om werkelijk nog vanuit het geheel te werken? En waar en 

waarom niet? Welke keuzes maken wij ten aanzien van het periodeonderwijs wat vanuit het 

geheel zou moeten werken? Hoe verhouden wij ons tot een uitstekende en slim gemaakte 

rekenmethode die als een van de kernprincipes herhaald optellen hanteert? Thema’s die mij 

bezighouden en raken aan onze identiteit als school en mens. 

 

Vitaliteit – lerarentekort – USP 

Een ander thema wat urgent en uiterst interessant is, is het komende leraren tekort en de vele 

daaraan gerelateerde thema’s. Ik denk dat wij voor veel (toekomstige) leerkrachten veel te 

bieden hebben en krachtige unique selling points hebben. De schoonheid van het onderwijs, 

de ruimte voor eigenheid en autonomie, een sterke visie met een rijke leerlijn, een prettige 

omgeving etc. Aan de andere kant staat juist dat stuk altijd onder druk. Het gezond makende 

en energie gevende van het Vrijeschool onderwijs is juist de pedagogiek, de vrijheid en 

ruimte om juist dat te doen wat aan de orde is voor het kind of de klas. Maar geven we wel 

ruimte om dat te leren? En om het echt uit te kunnen oefenen? De veelheid aan eisen en 

wensen, maar ook de hoge verwachtingen die aan leraren gesteld worden zorgen voor een 

enorme werkdruk. Welke beginnende leraar wil en kan dat? En hoe is dat met en voor de 

leraren die nu voor de klas staan? Wat hebben we de komende tijd voor elkaar en voor de 

toekomst te doen? 

Kortom om, veel stof om over na te denken, aan te werken en ons toe te verhouden. 

Leuk vak wel. 

  

Lucas Sint 

 



 

 

 

Van de administratie 

 
Ouderbijdrage 
Op 7 september jl. hebben alle ouders een mail ontvangen via WIS Collect inzake de 

vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer deze link wordt geopend kun je aangeven welk bedrag 

je voor dit schooljaar wilt bijdragen. Daarnaast kun je een keuze maken in de 

betalingstermijn. 

Er wordt verzocht, wanneer je niet kunt of wilt bijdrage, om toch het formulier te openen en 

een vinkje te zetten bij kan niet/wil niet bijdragen. Zo weten wij als school welk bedrag we 

komend schooljaar mogen verwachten van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is 

noodzakelijk om specifiek Vrijeschool vakken te kunnen blijven geven en onze jaarfeesten te 

kunnen bekostigen. Kortom: deze bijdrage is van groot belang voor onze school. 

  

Via de administratie van het bestuurskantoor hebben wij gehoord dat er op dit moment nog 

erg weinig ouders zijn die gehoor hebben gegeven aan het invullen van de mail. Wij willen 

jullie vragen dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat wij inzicht krijgen in de hoogte van de 

bijdrage dit jaar. 

Wanneer er nog vragen zijn over de ouderbijdrage, mail dan 

naar ouderbijdrage@vsathena.nl, noem daarbij altijd de naam van de school en de naam 

van je kind. 

  

We danken jullie alvast voor jullie medewerking én natuurlijk voor je bijdrage. 

 

Rosa Egberink 

 

 

Algemeen 

 
Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. De juffen en meesters 

hebben in een mooi versierde school de Boekenweek geopend door met kleding en 

attributen verschillende beroepen uit te beelden die zij willen worden “als ze later groot zijn”. 

De kinderen mochten raden welke beroepen er werden uitgebeeld. Ook werd er nog 

gedanst op het liedje van Kinderen voor Kinderen. Tot slot kwam meneer Gerard als 

pakketbezorger met dozen boordevol boeken. Elke klas heeft nieuwe leesboeken gekregen. 

Gedurende de week zijn er verschillende ouders in de klassen geweest om uitleg te geven 

over hun beroep.  

Als afsluiting van de Kinderenboekenweek komt de 

Burgermeester op school om in de klassen een stukje voor te 

lezen en vragen van de kinderen te beantwoorden. Want 

hoe word je nou Burgermeester??? 
 

mailto:ouderbijdrage@vsathena.nl


 

 

 

 

 

Van de handwerkjuf 

 
In het handwerklokaal doet de verwarming het niet. Willen jullie op de dag van de textielles 

(maandag of dinsdag) jullie kind(-eren) een extra trui of vest aan doen? 

Bedankt! 

 

 

Hieronder een aantal foto’s van klas 3 die lekker aan het werk is tijdens het handwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Van de Groene Loper 

 

Inmiddels hebben we al flink wat aanmelders voor de gratis fruitstruiken. Aanmelden kan 

nog t/m 15 oktober voor maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven die over 

grond beschikken. Zie hieronder voor meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Doe mee aan de gratis struikenactie!   

Mmm, natuur om op te (vr)eten… 

De Groene Loper Losser- Oldenzaal zet zich in voor meer groen in de stad. Dit najaar 

organiseren we een eetbare struikenactie. Want groen is niet alleen mooi en gezond maar 

is ook een belangrijke voedselbron voor zowel dieren als mensen. Denk aan bijen, maar 

ook aan eekhoorntjes en vogels die er hun voedsel vinden. Struiken dragen bij aan een 

grotere biodiversiteit en daardoor aan een gezonde natuur.  

Wat houdt de actie in? 

We hebben 5 mooie pakketten samengesteld van fruitstruiken: een snoephaag, 

bessenstruiken, klimfruit en eetbare landschapjes. Met goede zorg geven de struiken al snel 

vruchten voor dieren en/of mensen.  

Voor wie is de actie? 

We willen dat zoveel mogelijk dieren en mensen kunnen genieten van de struiken. Daarom 

zijn de struikenpakketten gratis beschikbaar voor alle maatschappelijke organisaties 

(zorginstellingen, sportverenigingen, scholen etc.) en buurtinitiatieven die zelf een stuk 

openbare grond beheren. Heb je een zonnige plek en zijn er groene vingers die de struiken 

kunnen onderhouden? Vraag dan vóór 15 oktober je pakketten aan en maak Losser en 

Oldenzaal groener. Zaterdag 20 november is de uitgifte van de struiken. Hoe laat en waar, 

daar ontvang je medio oktober bericht over.   

Voor wat, hoort wat. 

Met deze actie pluk jij de waardevolle vruchten van de natuur. We leveren de struiken 

kosteloos en vragen je als tegenprestatie: doe iets terug voor de natuur! Waar maak jij de 

dieren in jouw omgeving blij mee? Denk aan een voederplank, een insecten-hotel, 

vetbollen maken, nestkastjes ophangen. Bedenk hoe jij de natuur bedankt en stuur ons een 

foto van je actie.  

Aanmelden. 

Meer informatie over de actie en de struiken vind je HIER. 

Direct aanmelden kan HIER. 

 

Hartelijke groet namens het team van de Groene Loper Losser-Oldenzaal, 

Loet en Angelien 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgroenbezig.nl%2Faanbod%2Fmmm-natuur-om-op-te-vr-eten-struikenactie&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoololdenzaal.nl%7C4006a8000fa04184c3bb08d9897dbaea%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637691995384542659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EBSs56uxGpITnMnD24ePTYmEi2ubRVl7UmY3BNB2lOI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fosos8T9zCtgum2yG9iVO&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoololdenzaal.nl%7C4006a8000fa04184c3bb08d9897dbaea%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637691995384552615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d5ZcfjwCoeoP6NVJpSLM1grbjtVKCk2QEaaqm82aMLE%3D&reserved=0


 

 
 

Van de kleuters 
 

Wat heeft de Kinderboekenweek dit jaar toch een 

mooi thema! 

We hebben gezongen, gedanst, spelletjes over 

beroepen gedaan, geknutseld en gekleurd 

rondom het thema en bijna elke dag zijn er 

mensen geweest om over hun mooie beroep te 

vertellen: de fysiotherapeut, 

gehandicaptenverzorgster, cowgirl, politie, 

kinderpsychologe en 2 grafische ontwerpers zijn al 

geweest. 

Ook de kleuters waren iedere keer weer geboeid. 

Ze komen met geweldige vragen, zo leuk! 

Gelukkig hoeven ze nog geen definitieve 

beroepskeuze te maken, want dit verschilt nog per 

moment. 

Morgen komt de burgemeester! En de brandweer! 

Verder krijgen we nog een clown, verpleegster, 

restaurateur en journalist. 

En, niet onbelangrijk: meneer Gerard gaat later, 

als hij groot is, bij PostNL werken, dus hij kwam ons 

als extra verrassing een hele grote doos vol nieuwe boeken bezorgen!! 

 

Allemaal voor volgende week een heerlijke 

herfstvakantie gewenst. 

 

 

 

Juf Sterre, juf Marly en juf Ellen 

 

 

 



 

 

Van klas 1-2 
 

Vorige week zijn we met de kinderen naar 

het bos geweest. We hadden een prachtige 

ochtend en hebben met z'n allen veel 

ontdekt in het bos! Fijn om met de hele groep 

naar buiten te gaan en de natuur te 

bekijken, te ruiken, te voelen en te beleven. 

Met z’n allen rennen door de afgevallen 

bladeren, eikels en kastanjes zoeken, je 

verbazen over de mooiste paddenstoelen en 

kleine kriebelbeestjes verzamelen.  

 

 

Het veldwerkproject “HERFST” bestond uit 9 

opdrachten die kriskras in het bos waren 

uitgezet. De opdrachten hadden allemaal met 

de herfst te maken. Er waren denk-, doe- en 

overleg opdrachten. De kinderen liepen in 

kleine groepjes door het bos en voerden de 

opdrachten in groepsverband uit. Het ervaren 

van de natuur stond voorop! We hebben 

genoten! 

 

 

 

Vorige week zijn we gestart met de 

Kinderboekenweek. Er zijn al veel ouders en of 

familieleden langs geweest op school om te 

vertellen over zijn of haar beroep. De kinderen 

vinden het geweldig om te horen wat er 

allemaal mogelijk is en zijn super trots wanneer 

een bekende in de klas komt vertellen. Ouders 

dank jullie wel! Dankzij jullie wordt deze 

Kinderboekenweek nog specialer! 

 

Lezen, elke dag, ook in de herfstvakantie! 

Het is erg belangrijk dat de kinderen ook in de 

herfstvakantie iedere dag blijven lezen. 

We geven een herfst- leesbingo mee om het 

lezen bij de kinderen te stimuleren! Maar de 

kinderen kunnen dit niet zonder jullie hulp. Door 

interesse te tonen en de kinderen te stimuleren 

wordt het lezen steeds leuker! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Klas 1 

De kinderen zijn allemaal erg enthousiast en doen goed mee! De eerste 9 weken zitten erop 

in klas 1. Wat doen ze allemaal hun best en wat hebben we het leuk samen! Nu fijn even 

een weekje geen wekker zetten en genieten van de prachtige herfst! We starten na de 

herfstvakantie weer met nieuwe letters en nieuwe rekendoelen.  

 

Klas 2 

Klas 2 heeft hard gewerkt de afgelopen periode. De kinderen zijn erg enthousiast, het is een 

fijne klas. 

Deze week zijn we begonnen met de tafel van 3. We oefenen de tafels ook buiten met een  

bal, zodoende kunnen de kinderen de tafels nog beter onthouden. 

Het is goed om in de herfstvakantie te blijven oefenen met de tafels van 2, 5 en 3!  

Op de fiets, op de trap, dit kan overal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Ilse, juf Els en juf Kim 

 

  

Van klas 3-4 
 

Geen mededelingen. 

Meester Peter en juf Dorine 

 

 

 

 



 

 

 

Van klas 5-6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar doet deze afbeelding je aan denken? Nou? Aan een mooie, romantische 

herfstochtend? Of misschien aan de Witte Wieven die op die mooie, romantische 

herfstochtend uit een bos of uit een moeras omhoog stijgen om typische “Witte- Wieven- 

Dingen” te doen? 

De kinderen van klas 5 – 6 werden in de vorige week getrakteerd op deze afbeelding. En ze 

gingen aan het waarnemen, beschrijven en wat er zoal meer gedaan wordt aan het begin 

van een periode taal.  

Tja, en dan krijgt meester John weer een van zijn maffe ideeën: “Laten we er een mini- 

theaterproject van maken.” 

De kinderen gingen in groepjes aan het werk en er ontstonden vier prachtige toneelstukjes, 

waarbij de Witte Wieven een grote, soms geheimzinnige rol speelden. 

Een leuke tijd, vol creativiteit, interactie, persoonlijke groei en plezier. We hebben ruim een 

week hieraan gewerkt. Vandaag voerden de kinderen van klas 5-6 de stukjes uit. Voor 

elkaar en voor de kinderen van klas 3-4. 

 

Meester John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Hele fijne herfstvakantie gewenst! 
 


