Minstreel

Dinsdag 26 oktober 2021

Week 43

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

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

25 november

MR- vergadering

Lln. vrij!

Algemeen
Luizencontrole
Afgelopen maandagochtend hebben de ‘luizenmoeders’ jullie kinderen gecontroleerd op
luizen. Fijn om te melden dat er geen luizen zijn gevonden.
Omdat we dit graag zo willen houden, worden jullie kinderen vanaf nu na iedere
schoolvakantie gecheckt.
Wanneer een kind luizen of neten heeft, word je als ouder(s) gebeld door onze conciërge
Gerard. Om verspreiding te voorkomen, word je verzocht om je kind meteen op te halen en
thuis te behandelen. Nadat dit gebeurd is, mag je kind weer naar school. Daarna graag
nog een tijdje extra controleren thuis.
De luizenmoeders verzorgen vervolgens nog een tweede controle.
Vragen of onduidelijkheden mogen jullie voorleggen aan juf Ellen.
Groet van De luizenmoeders en Ellen Siemerink
Koffieochtend
Om de koffieochtend op vrijdagochtend zo rustig mogelijk te kunnen laten verlopen willen
wij u vragen om binnen koffie/ thee te pakken en deze vervolgens buiten voor de ingang
van de school te nuttigen tijdens het samenzijn. Dit om onrust in de school te voorkomen.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Gevraagd
Voor de kleuterklas ben ik op zoek naar poppenhuispoppetjes en poppenhuisspulletjes.
Ook zou ik graag spullen willen hebben die de kinderen uit en in elkaar kunnen ‘sleutelen’
(techniek) En... wie heeft er (vuren-)houten plankjes voor ons van ongeveer 10 bij 10 cm?
Bij voorbaat dank!
Juf Ellen

Van de Medezeggenschapsraad
In de vergadering van donderdag 23 september hebben wij weer een aantal belangrijke
punten besproken. Lucas heeft ons geïnformeerd over de financiën en wij als MR kijken mee
of de juiste stappen richting een gezonde financiële situatie voor de Zevenster worden
genomen. Er is besproken hoe het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs bij ons op
school wordt ingezet. Wij hebben verder gesproken over ‘t Blikpunt en wat de stand van
zaken is. Wij zien dat er concrete stappen worden gezet en 2 opties voor een verbouwing
worden uitgewerkt door een architect. Het team en ouders worden betrokken middels een
bouwcommissie.
De schoolgids is naar de MR gestuurd voor een laatste controleslag. Na akkoord van de MR
zal deze naar de opmaak/ vormgever gaan.
Betreft Corona: Het kabinet heeft in september 2021 wijzigingen (versoepelingen)
aangekondigd. Deze zijn ook voor de Zevenster doorgevoerd.
Het schooljaarplan wordt nog verder uitgewerkt en in een volgende vergadering
besproken.
Onze volgende vergadering is op 25 november.
Warme groet,
Kim, John, Johan en Jana

Van de kleuters
Fijn om elkaar weer te zien na een herfstig
weekje vrij.
In de klas gaan we aan het werk in de
“plakfabriek” om een mooie lampion voor het
Sint Maartensfeest (donderdagavond 11
november) te maken.
Fijn dat juf Sterre en juf Marly ons hierbij kunnen
helpen.

We vertellen vanaf deze week het verhaal van
Sint Maarten en gaan er daarna ons eerste
echte toneelstuk van maken. Elke dag mag
iemand Sint Maarten, de bedelaar, een
poortwachter, een roofridder, de moeder of een
arm mens zijn. En natuurlijk is de engel er ook bij.
Voor belangstellenden heb ik een kopie van het
Sint Maartensverhaal.

En in de klas, tijdens het vrije spel, is er heerlijk
tijd en ruimte om te differentiëren.
Zo zijn we op het moment bezig met ruimtelijk
inzicht.
Knappe kinderen!
Juf Sterre, juf Marly en juf Ellen.

Van klas 1-2
We zijn net weer een dagje begonnen. Je merkt dat de kinderen zichzelf even hebben
kunnen opladen afgelopen week. De kinderen begonnen de dag weer vol energie en
enthousiasme.
De herfst heeft nu echt haar intrede
gedaan. De mooiste kleuren zien we
om ons heen en ook ons schoolplein is
helemaal geel gekleurd. De bladeren
liggen over het hele plein bezaaid.
Vandaag zijn de kinderen al uit zichzelf
begonnen met het harken van de
bladeren; sommige kinderen om de
bladeren op te ruimen, anderen weer
om er bergen bladeren van te maken
en er vervolgens in te kunnen springen.
Fijn al die verschillende ervaringen.

We hebben maandag
de d van deur geleerd.
Ook zullen we deze
week nog de oe leren
van oehoe (de uil) en
de z van zwaan.

We zijn gestart met de periode Herfst. Klas 2 zal hier over
schrijven, tekenen, versjes maken, zingen en veel gaan
ontdekken door buiten te ervaren. Klas 1 sluit aan wanneer dit
mogelijk is.
Ook is boertje plus maandag voor het eerst aan bod
gekomen bij klas 1. De kinderen waren direct
geïnteresseerd en boertje plus is direct in gebruik genomen!

Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Deze week zijn we gestart met de periode Mens- en Dierkunde.
We hebben de typische vormen van hoofd, romp en ledematen bekeken en gaan na welke
soort functies zij hebben. Ons hoofd bol, rond uiterlijk bijna bewegingsloos, maar de wereld komt
binnen door onze zintuigen. Onze romp waar de spijsvertering plaatsvindt en waarmee we
kunnen voelen... een knoop in je maag...vlinders in je buik.
De ledematen, waarmee we de wereld kunnen helpen en onze benen die ons dragen.
Later gaan we verkennen welke specifieke kwaliteiten verschillende dieren hebben.
In de klas hangt een tafelkaart met alle namen van de kinderen. Ze kunnen laten horen welke
tafels ze al beheersen.
Willen jullie je kind helpen bij het automatiseren?
Ik hoop dat met kerst de tafels van binnen en buiten en ondersteboven en achterstevoren
gekend worden.
Op donderdagavond is er van 19.30-21.00 uur een werkavond voor het Sint-Nicolaasfeest.
Het hout heb ik besteld, willen jullie zelf gereedschap meenemen (klas 4)?
Voor klas 3 ligt er vilt en patroontjes klaar voor een vulpenhoesje, dit kun je ook thuis maken.
Graag uiterlijk 1 december ingepakt met naam kind inleveren in doos klas 3/4 in saphok.
Meester Peter en juf Dorine

Van klas 5-6
Geen mededelingen.
Meester John

