Minstreel

Dinsdag 9 november 2021

Week 45

Agenda
Datum

Activiteit

11 november

St. Maarten

12 november

Studiedag

25 november

MR- vergadering

29 november

1e Advent

3 december

Sinterklaasviering

Opmerking

Lln. vrij!

Vrij om12:50u

Van de directie
Studiedag
Vrijdag aanstaande hebben we met het team een studiedag. De kinderen hebben dan lekker
een lang weekeinde vrij en wij de tijd en ruimte om met elkaar aan het nog weer beter maken
van ons onderwijs te werken.
Zo gaan we in de ochtend aan de gang rond het thema “begaafd onderwijs”. Waarbij
begaafd niet betekent dat we ons alleen richten op de kinderen met het hoogste IQ. Begaafd
onderwijs betekent voor ons dat we, met name in de periodes, de leer- en ontwikkelstof zo
aanbieden dat bij elk kind het vuurtje gaat branden. In die zin past de slogan ‘niet een vat
vullen maar een vuur ontsteken’ heel goed bij dit thema. Alle kinderen leren op verschillende
manieren en in verschillend tempo. Welke opdrachten, vragen, puzzels passen daarbij? En hoe
kunnen we dat inrichten? Wat hebben wij daarin te leren en te verbeteren?
In de middag verdiepen we ons in een stukje “bron” door aan het werk te gaan met een tekst
over de bronnen van goed Vrijeschool onderwijs. Altijd lekker op vrijdag middag, een goed
stukje Steiner.
Lucas

Algemeen
Uitstel Athena-middag van 13 november naar 2 april 2022
Beste allemaal,
Stichting Athena organiseerde voor personeel, ouders en rvt-leden een verbindende middag
op zaterdag 13 november.
Hoewel we al veel aanmeldingen hebben ontvangen, laten we je via deze weg weten dat we
besloten hebben deze middag te verplaatsen naar het nieuwe jaar, namelijk naar: zaterdag 2
april 2022.
Onverstandig vanwege oplopende besmettingen
De afgelopen dagen werd namelijk steeds duidelijker dat een bijeenkomst zoals wij die voor
zaterdag 13 november in gedachten hadden, niet verstandig is tegen het licht van de
oplopende Coronabesmettingen. Om die reden hebben we besloten deze bijeenkomst uit te
stellen. Natuurlijk vinden wij dit erg jammer, maar we hopen op deze nieuwe datum op een fijne
manier alsnog met elkaar in verbinding te komen.
Wil je je alvast aanmelden voor 2 april? Dat kan!
Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je graag aanwezig zijn bij deze verbindende middag
op zaterdag 2 april 2022 met Josien de Vries in Apeldoorn? Meld je dan via
dit aanmeldformulier.
Heb je een vraag? Stuur dan even een mailtje naar mvanderaa@vsathena.nl.
Met vriendelijke groet, namens de organisatie,
Marijn van der Aa

Open dag
Op dinsdag 18 januari 2022 houden wij op school een open dag voor iedereen die
geïnteresseerd is in onze school. We starten om 8:45u met een inloop. Om 9:00u wordt er
een welkomstwoordje gehouden door de directeur. Rond 9:00u is er een rondleiding door 2
ouders. Om 10:00u is er tijd om vragen te stellen en eventueel aanmeldformulieren mee te
nemen. De open dag duurt tot 10:15u.
Mocht u op deze dag verhinderd zijn en wilt u toch graag een kijkje komen nemen. Dan kunt u
altijd contact opnemen met de school door te mailen naar
administratie@vrijeschoololdenzaal.nl. U kunt dan een aparte afspraak inplannen.
Hopelijk tot ziens!
Aanvulling op de Sint Maarten viering
Tot en met woensdag 10 november zijn er pompoenen te koop op school. Deze
pompoenen liggen in de school bij de ingang naast de lerarenkamer. Een pompoen kost
1,20 euro. Het geld kan in het desbetreffende blikje worden gedaan.
Het is de bedoeling dat ieder kind van klas 1 t/m 6 een pompoen koopt.
Donderdagochtend 11 november gaan we de pompoenen hollen in de klassen. 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. Ouders, broertjes
en zusjes zijn van harte welkom op het schoolplein en tijdens de optocht. Als de kinderen de
school binnen gaan, wordt er aan de ouders, broertjes en zusjes vriendelijk verzocht om
even buiten te wachten.

Van de kleuters
Alles staat klaar voor ons Sint Maartensfeest.
Om 17.30 uur mogen de kleuters op school zijn, bij
het hekje.
Vrijdag aanstaande zijn alle kinderen vrij in
verband met onze studiedag.
In de klas zijn we begonnen om leuke activiteiten
te doen rondom het thema ‘Techniek’.
Juf Marly vertelt ons verhalen van Karel Klus, zodat
we bouwtekeningen kunnen maken...
We bouwen natuurlijk zelf, net als Karel…
Ook met lego...

En we gaan eens even kijken hoe
apparaten er van binnen uitzien!

Samen bouwen is natuurlijk het allerleukst…

Juf Sterre, juf Marly en juf Ellen.

Van klas 1-2
Klas 1
Deze week ronden we kern 3 af met klas 1. Wat lezen de kinderen goed. We zijn zo trots op
ze! Ze lezen al heel duidelijk en hard. We werken allemaal nog hard aan zingend lezen. We
lezen al hele verhalen!
Met rekenen zijn we aan het ontdekken wat altijd samen 10 is; in een volle eierdoos zitten
altijd 10 eieren. Als je een doek over 2 eieren heen legt (kind doet even de ogen dicht),
hoeveel zie je er dan nog wel? Hoeveel zijn er weg? Hier kan je als ouder ook leuke spelletjes
mee spelen. Het enige wat je nodig hebt is een lege eierdoos, een theedoek en
bijvoorbeeld 10 legoblokjes, of 10 kastanjes of 10 blaadjes. Kinderen vinden het heel leuk om
dit spel te spelen!
Klas 1-2
Deze week staat in het teken van Sint Maarten; houd rekening met anderen en deel als dit
kan, maar vergeet ook jezelf niet. We zingen erover, vertellen verhalen, spelen het verhaal
van Sint Maarten na en gaan donderdag onze knollen hollen! Donderdagavond mogen we
allemaal op school komen... als het al donker is! Zo bijzonder en ook wel een klein beetje
spannend. We maken er samen een hele mooie avond van.
Klas 2
Deze week gaat klas twee zich verdiepen in
de bomen; welke bomen zijn er?
Loofbomen, naaldbomen? Zie je verschil?
We kijken naar de bladeren, de vruchten en
de stam. Ze gaan zelf ontdekken, ruiken,
voelen en ervaren.
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

