Minstreel

Dinsdag 2 november 2021

Week 44

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

3 november

Ouderavond kleuters

20:00 u

4 november

Klassenouderoverleg

11 november

St. Maarten

12 november

Studiedag Athena

25 november

MR- vergadering

29 november

1e Advent

3 december

Sinterklaasviering

Lln. vrij!

Vrij om12:50u

Van de directie
Herfst, herfst wat heb je te koop?
Met het vallen van het blad en het soms stormachtige weer razen de kinderen over het
plein en zoeken ze lekker de grenzen op. Soms wat vermoeiend voor juf, maar o zo gezond.
In de klassen zoemt het lekker en team en kinderen hebben het volgens mij goed met
elkaar. Er wordt lekker gewerkt en mooi, gevarieerd en uitdagend onderwijs gegeven en
gemaakt.
Met het team zijn we bezig geweest met natuurlijk ‘t
Blikpunt. De architect heeft weer een volgende
tekening gemaakt op basis van onze input. Of het
financieel ook haalbaar is om dit te realiseren zal
moeten blijken. Een van de belangrijkste wensen is
dat de school een duidelijk hart krijgt en de
mogelijkheid voor een grote ruimte voor jaarfeesten
en toneel. Een andere sterke wens is de relatie tussen
binnen en buiten om bewegend en gevarieerd leren
te stimuleren en optimaal de prachtige omgeving te
benutten.
Met zowel de Höfte als kinderopvang Buitenspelen,
beide buren van ‘t blikpunt en ouders van school, zijn
de eerste verkennende gesprekken gevoerd over
samenwerking en het delen van binnen- en
buitenruimtes. We zien alle drie legio mogelijkheden
om elkaar en het hele gebied te versterken. Wij zien
er naar uit!
Naast ‘t Blikpunt wordt er door het hele team hard
gewerkt aan ons onderwijs. Om dat elke dag nog
weer een beetje beter te maken, hebben we
geëvalueerd of de inzet van de NPO gelden naar
verwachting werkt en ben ik vooral bezig met de financiën en met het op de kaart krijgen
en houden van deze prachtige school. Al met al een hoop bladeren op een hoop, maar de
herfst is ook altijd weer prachtig.
Lucas

Algemeen
Gevraagd
Ons poppenhuis is compleet:

Juf Ellen

Van de Tuingroep
Afgelopen vrijdag hebben we bij prachtig
herfstweer en veel zonneschijn in de
schooltuin gewerkt. Er moest een grote berg
aan bladeren worden geveegd en
opgeruimd. Gelukkig hadden we veel hulp:
van kleuter tot 6e-klasser en een gezellige
groep ouders! Er was zelfs nog tijd om wat
zwerfafval op te ruimen. Iedereen bedankt
voor de hulp en tot de volgende tuinmiddag!

Sint Maarten
Martinus, Sint Maarten, waarom herdenken wij hem?
De essentie bij het feest van Sint Maarten is het beeld van Martinus en
de bedelaar. Martinus, officier in het Romeinse leger, ziet bij de
stadspoort van Amiens een arme verkleumde bedelaar. Hij krijgt
medelijden met deze man en geeft hem zijn halve mantel. Zijn halve
mantel. Zo kan de bedelaar het lekker warm krijgen, maar zo behoudt
Martinus ook de mogelijkheid om warm te blijven in dit kille jaargetijde.
“Geef, maar verlies jezelf niet.”
Ter voorbereiding van het feest:
De liedjes:
In de week voorafgaande aan het feest zullen we een aantal St. Maartenliedjes gaan oefenen. Deze
liedjes staan in de bijlage.
Betreffende het knollen hollen:
Om ervoor te zorgen dat het een mooie viering wordt, moet er tijdig voor bepaalde dingen gezorgd
worden. Vanaf maandag 8 nov. zijn op school pompoenen te koop. Het is de bedoeling dat ieder
kind van klas 1 t/m klas 6 een pompoen koopt. Behalve de pompoen nemen de kinderen van klas 1
t/m 6 daarvoor een mesje, gutsje of appelboor o.i.d. (met een plakkertje met daarop de naam van
de eigenaar) mee naar school.
De viering van Sint Maarten op de Zevenster: De feitelijke viering zal plaatsvinden op donderdag 11
november en zal duren van 17.30 u. tot ongeveer 18.30 u.
Het bestaat uit twee delen:
Deel 1 van het feest:
• De kinderen van klas 5-6 spelen buiten bij de picknicktafel een kort St. Maartenspel rond het lied
“Sint Maarten reed door weer en wind”. Dit spel zal 5 à 10 minuten gaan duren.
• De kinderen van de kleuterklas t/m klas 4 kijken hiernaar. Ook de ouders zijn hierbij welkom.
Deel 2 van het feest:
• De kinderen van de kleuterklas t/m klas 6 gaan zingend in optocht naar het bejaardentehuis van
Stichting Zorggroep St. Maarten en komen dan weer in optocht terug. Bij het lopen zullen ze lichtjes bij
zich hebben (lampions voor de kleuters en “geholde knollen” pompoenen en kalebassen voor de
kinderen van klas 1 t/m klas 6). En ze zullen de bekende liedjes zingen die bij dit feest horen. Bij
terugkomst op school krijgen de kinderen speculaas en chocomel in het eigen klaslokaal. Daarna
gaan ze naar huis (het tijdstip van naar huis gaan wordt bepaald door de klassenleerkracht). Alle
ouders worden gevraagd om dan even buiten te blijven wachten.
Na afloop:
Als we helemaal klaar zijn, gaan de kinderen weer naar huis. Daarna pas gaan de ouders van de
werkgroep (eventueel met hulp van andere volwassenen) de boel opruimen. Laten we ervoor zorgen
dat het beeld (de hele wandeling , de eenvoudige maar mooie aankleding van de school) in het
geheugen van de kinderen blijft (dus niet een school die, zakelijk met tl- lampen verlicht, wordt
opgeruimd.) Het is niet de bedoeling dat de kinderen na afloop rond het schoolgebouw blijven
hangen om bijvoorbeeld de deuren in de omliggende straten langs te gaan.

Enkele praktische zaken:
• Tijdens de optocht (wandeltocht naar het verpleeghuis en terug) zullen we twee keer een drukke
straat moeten oversteken. We zijn daarom op zoek naar twee mensen die klaar- over willen zijn. Wie
dit wil doen, kan zich daarvoor van te voren aanmelden bij Ilse Beekman (email:
i.beekman@vrijeschoololdenzaal.nl).
• Willen ouders met een kind met allergie er zelf voor zorgen dat hun kind bij terugkomst in de school
iets krijgt ter vervanging van chocolademelk of speculaas? U kunt dit van te voren (vanaf 17.15 u.) in
de keuken zetten (graag op de verpakking duidelijk aangeven voor welk kind het is en in welke klas
het moet komen te staan).
Voor alle duidelijkheid nog eens het overzicht van de activiteiten en bijhorende tijden:
- Vanaf maandag 8 nov. t/m woensdag 10 nov. zijn op school pompoenen te koop.
- Donderdag 11 november tussen 17.30 u. en 18.30 de feitelijke viering.
- Alle kinderen worden vanaf 17.15 verwacht in het eigen klaslokaal. Ouders wachten op het
schoolplein.
- Deel 1 van het feest: het Sint Maartensspel, gespeeld door de kinderen van klas 5-6.
- Deel 2 van het feest: kleuterklas t/m klas 6 wandelen naar het verpleeghuis en weer terug. Dan in de
klas een korte bijeenkomst met zang, chocolademelk en speculaas.
- Rond 18.30 u is de viering voorbij. Er is geen gezamenlijke afsluiting.

Van de kleuters
Rekenen met kastanjes… Hoe leuk is dat!

Onder leiding van juf Sterre zijn we gestart met houtbewerken:

En juf Sterre maakt een zwaard voor het Sint Maartensspel.
Tot morgenavond op onze ouderavond!
Juf Sterre, juf Marly en juf Ellen.

Van klas 1-2
Klas 1-2
Wat een prachtige herfst hebben we... Het plein kleurt prachtig goud door alle vallende
bladeren.
In de klas maken we ook gebruik van de mooie schatten die de natuur ons geeft. We tellen
met kastanjes en knutselen met kastanjes prachtige spinnenwebben. Nog een lastige klus
voor velen; een knoop in de draad, draden aan elkaar knopen en het ritme vinden van
onderlangs- bovenlangs... Wel weer een leuke, uitdagende opdracht!
klas 1
Boertje plus kan alles bij elkaar optellen; misschien kan dit thuis ook wel. Als je 4 lepels op
tafel legt en 4 vorken, hoeveel bestek ligt er dan in totaal op tafel? We tellen nu alleen nog
maar op en doen dit tot de 10.
We leren deze week de letter ij van ijs en de letter h van hert. We kennen nu al de volgende
letters;
i en de e--> korte klanken
aa, ee en de oo --> lange klanken
oe --> tweetekenklanken
k, m, s, p, r, v, n, t, b, d en de z --> medeklinkers
Vorige week was het eigenlijk te donker om te springtouwen en zagen we het touw bijna
niet. Nu de tijd is verzet is het in de ochtend weer iets lichter. Daarom zullen we als het weer
het toe laat nog elke woensdagochtend touwtjespringen!
klas 2
Deze week hebben we het tijdens de periodeles over de seizoenen.
De bladeren aan de bomen krijgen prachtige kleuren, het wordt buiten kouder en donker.
Hoe komt dit? Welke maanden zitten er in een jaar?
De kinderen maken een prachtige jaarcirkel, zodoende wordt het heel inzichtelijk welke
maand bij welk seizoen hoort.
Daarnaast lezen we mooie verhalen en zingen we liedjes over de jaargetijden.
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Geen mededelingen.
Meester Peter en juf Dorine

Van klas 5-6
Geen mededelingen.
Meester John

