Minstreel

Dinsdag 16 november 2021

Week 46

Agenda
Datum

Activiteit

25 november

MR- vergadering

29 november

1e Advent

3 december

Sinterklaasviering

6 december

2e Advent

7 december

Klassenouderoverleg

13 december

3e Advent

Opmerking

Vrij om12:50u

Van de directeur
Coronamaatregelen
Afgelopen vrijdag zijn er tijdens de persconferentie weer nieuwe maatregelen afgekondigd.
Ondanks dat het onderwijs niet expliciet genoemd werd en er voor nu niet veel lijkt te
veranderen voor de basisscholen, is het wel verstandig om risico’s zo veel mogelijk te vermijden.
Daarom graag aandacht voor de volgende punten:
• In en rondom de school dienen we als volwassenen weer 1,5 meter afstand te houden.
We vragen u hier ook buiten bij het halen en brengen van de kinderen alert op te zijn.
• In een ruimte mogen maximaal 4 volwassenen bij elkaar zijn.
• Ouders blijven welkom in school op afspraak. Oudergesprekken kunnen nog gewoon
doorgang vinden en bijeenkomsten met gepaste maatregelen en maatwerk vooralsnog
ook.
• Iedereen is weer alert op corona gerelateerde klachten en blijft bij klachten thuis en laat
zich bij voorkeur testen.
• Bij besmetting van een huisgenoot moeten alle overige huisgenoten (gevaccineerde en
ongevaccineerde) in quarantaine.
• Bij twijfel over klachten, testen, quarantaines et cetera kan overlegt worden met de
school.
• Traktaties van jarige kinderen mogen mits verhit geweest en/of verpakt (incluis
mandarijntje of vergelijkbaar 😊).
Tot nu toe doen we het als school erg goed of ontspringen we de dans enigszins. Dat kan
helaas zo maar veranderen. We doen er alles aan om de continuïteit van het onderwijs te
waarborgen, des ondanks zal het ongetwijfeld gaan gebeuren dat kinderen of hele klassen
thuis komen te zitten ergens in de komende periodes. Zeker gezien het gebrek aan invallers.
We hopen er maar weer het beste van.
Hartelijke groet en blijf gezond, Lucas

Algemeen
Onduidelijkheid
Afgelopen donderdag is er verwarring ontstaan over de eindtijd van de schooldag. Op de
jaarkalender en in de Minstreel stond niks vermeld, wat dan dus betekent dat de eindtijd
gewoon 14.30u is. Maar in de praktische gids stond wel als eindtijd 12.50u vermeld.
Bij deze onze excuses voor deze onduidelijkheid.
Team De Zevenster
Foto’s
Tijdens St. Maarten zijn er foto’s gemaakt en die zijn te bekijken via deze link:
https://myalbum.com/folder/JpCq6kdAYHGJ

Met de toegangscode: NvF-asG-dn3.

Het registreren is maar eenmalig. Hier zullen alle foto’s van aankomend schooljaar verzameld
worden.
Groet, Hiske Vaanholt

Van de Medezeggenschapsraad
Donderdag 25 november is onze volgende vergadering. Dit zijn onze agendapunten:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige keer
4. Financiën
5. Nationaal Programma Onderwijs
6. Schooljaarplan
7. Huisvesting het Blikpunt
8. Schoolgids
9. Corona
10. Invulling directiefunctie lange termijn
11. Lopende zaken
12. Rondvraag

Als jullie nog punten willen
inbrengen, kun je een bericht
sturen naar:
mr@vrijeschoololdenzaal.nl
Groeten, John, Kim, Johan, Jana

Van de kleuters
“…Sinterklaas is aangekomen…”

De verkleedkleren zijn van stal
gehaald, de kaarsjes zijn ‘s ochtends
aan en er wordt volop geknipt en
gekleurd.

De kinderen luisteren naar de verhalen
van Wouter en Mieke en we zingen
elke dag onze
lievelingssinterklaasliedjes.
Genieten is het!

Adventstuin:
Helaas hebben we besloten om dit
jaar de adventstuin
weer zonder ouders te lopen.
Maandag 29 november zal de
adventstuin door de kleuters en klas
1 en 2 gelopen worden in de zaal.
Juf Sterre, juf Marly en juf Ellen.

Van klas 1-2
Afgelopen weekend kwam Sint-Nicolaas weer in
het land. Wat een feest! We voelen het door de
klas gonzen, de kinderen zijn wat onrustig en
sommige kinderen zijn er helemaal vol van.
Sint maarten verlaat nu rustig onze klas en
sinterklaas en zijn pieterbazen verwelkomen wij.

Klas 1
We hebben kern 3 afgerond en zijn vandaag
gestart met kern 4 en hebben de letter w van
walvis geleerd. Ook zullen we deze week nog
de o leren van zon.
Bij het rekenen hebben we kennis gemaakt met
'herdertje min'. Hij heeft 10 schapen, maar er zijn
er 3 weggelopen, hoeveel schapen heeft
'herdertje min' nog? Alle kinderen in de klas
pakken het goed op. Het plus teken; + en het
min teken; - kennen de kinderen en kunnen we
nu langzaam in de sommen gaan toepassen.
Thuis kan je dit doen door koekjes of pepernoten
te bakken/ gebruiken; we hebben 12
pepernoten in de trommel, je mag er 4
pepernootjes uithalen, hoeveel zitten er dan
nog in de trommel?
Speelplezier verzekerd! 😉
We zijn met klas 1 de buurt in gelopen en hebben
ontdekt dat aan de ene kant van de straat de
huizen even nummers hebben en aan de overkant
de huizen oneven nummers hebben.

Klas 2
Bij het rekenen tekenen we cadeautjes in de zak van sinterklaas en geven we elk cadeau een
prijsje. Vervolgens tellen we alle cadeaus bij elkaar op en rekenen uit hoeveel we moeten
betalen. We tekenen welke briefjes en muntjes we nodig hebben om het bedrag precies te
kunnen betalen. Dit gaat nu nog met hele euro's tot 100. Ook leuk om thuis 'winkeltje' te spelen
en de kinderen met eigen gemaakt geld te laten betalen.
Touwtje springen
Het wordt nu in de ochtend toch echt al te donker... zodra het weer kan pakken we het touwtje
springen weer op, maar voor nu vullen we het programma tijdelijk anders in.
5 December cadeautje
In het Saphok liggen nog enkele werkpakketjes die opgehaald dienen te worden.
Dit kan, het liefst 's ochtends na het wegbrengen, opgehaald worden bij meneer Gerard.
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Periode Dierkunde
“Vertel vandaag thuis maar dat je met je hoofd tegen het plafond hebt gezeten!”
Afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan het
onderzoeken van allerlei dieren. Zo hebben de kinderen
afgelopen week allerlei vragen bedacht die ze hadden
over de zeehond. Door samen goed te zoeken op
internet hebben ze meerdere antwoorden gekregen en
leverden de antwoorden vaak weer nieuwe
interessante vragen op. Na dit onderzoek hebben de
tweetallen de antwoorden gepresenteerd aan de klas
en is er, rondom de foto van hun gekleide zeehond,
een mooie verwerking van gemaakt in het
periodeschrift.

Vandaag kregen ze de opdracht om een 3 meter hoge toren van
tafels te maken in de klas. Hard werd er samengewerkt om de
boel te stapelen en vooral ook slim te bouwen vanwege de
veiligheid. Daarna mochten nieuwsgierige kinderen bovenop
gaan zitten en genieten van het uitzicht, zich afvragend wat dit
met dierkunde te maken had. Uiteindelijk vertelde ik hen dat dit
het uitzicht is als je op de rug van een olifant gaat zitten!

Morgen gaan we ons verder verbazen over de
verhalen en wetenwaardigheden die er te vertellen
zijn over de olifant. Ik heb er nu al zin in!
Meester Peter en juf Dorine

