Minstreel

Dinsdag 7 december 2021

Week 49

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

7 december

Klassenouderoverleg

13 december

3e Advent + St. Lucia

20 december

4e Advent + Midwinterhoornblazers

24 december

Kerstviering

Vrij om12:50u

27 december

Kerstvakantie

2 weken vrij

Algemeen
Sint Nicolaas en zijn Piet
Gelukkig hebben Sint Nicolaas en zijn Piet ook dit jaar weer de Zevenster gevonden. Ze
kwamen aan met de koets! De kinderen hebben prachtige liedjes gezongen. Vervolgens
mochten alle klassen 1 voor 1 naar de zaal om daar Sint en Piet te ontmoeten. Sint wist veel
over de klassen te vertellen en de kinderen hebben prachtige optredens verzorgt voor Sint en
Piet. Het was nog even spannend of de cadeautjes er wel zouden zijn, maar gelukkig werden
de zakken toch nog gevonden.

Helaas mochten er geen ouders in de school i.v.m. de nieuwe maatregelen. Gelukkig
hebben we veel stagiaires die samen met meneer Gerard alles in goeie banen hebben
kunnen leiden. Dank jullie wel Sterre, Donna en Marly.
En ouders bedankt voor alle organisatie vooraf! De kinderen hebben daardoor een hele fijne
dag gehad!
Jaarfeest Kerstmis
Vrijdag 24 december vieren we het jaarfeest Kerstmis op school. De kinderen krijgen een
chocolaatje, een stol, een broodje en daarbij boter en een glas diksap. Mocht je kind hiervoor
allergisch zijn, dan dien je zelf als ouder voor een alternatief te zorgen. Het is fijn dat je dat even
meldt aan één van de werkgroepouders of klassenouder en het alternatief
op vrijdagochtend, voorzien van naam en klas van je kind, aanlevert.
Kerstboom
Ouders of medewerkers die vrijdagmiddag 24 december na 12.50 uur graag een kerstboom
mee willen naar huis, kunnen dat aangeven door een mail te sturen
i.beekman@vrijeschoololdenzaal.nl. We hebben 4 kerstbomen dit jaar.

Van de klassenouders
Koffieochtend
Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen is er voorlopig géén koffieochtend op vrijdag.

Van de Handwerkjuf
Hieronder een paar foto’s van klas 5 die aan het werk zijn tijdens het handwerken.

Juf Yvon

Van de kleuters
En zo hebben we ook
Sinterklaas al weer
uitgezwaaid.
Maar het was een mooi
feest en het was erg leuk
om te zien hoe blij jullie
kinderen met
hun cadeautje waren.

Wie we ook hebben
‘uitgezwaaid’ is juf Sterre. Zij is
nu voor haar stage op de
Vrijeschool in Almelo. Maar ze
heeft beloofd om zeker ook
nog bij ons op bezoek te
komen. (Samen met Howdie,
haar hond.)

Daniël (broertje van Lotte) is bij
ons in de klas gekomen. Wij
wensen hem samen met zijn
ouders een fijne tijd bij ons op
school.
Juf Marly en juf Ellen

Van klas 1-2
Klas 1 en 2
We hebben een prachtig sinterklaasfeest gehad! Wat hebben de knutselpieten prachtige
cadeaus gemaakt! Alle kinderen waren erg blij met hun cadeaus en toonden veel interesse
in elkaar. Wat een fijne dag!

In de klas steken we elke dag de kaarsjes aan voor advent. Elke dag is een ander kind de
engel en zingen we prachtige liederen. 'Stil nu...' het is dan ook echt héél stil in de klas…
Klas 1
We zijn deze week gestart met kern 5. We hebben de ‘eu’ geleerd van neus en leren ook nog
de ‘ie’ van ieieieieiiiii... een remmende auto en ook eindelijk de ‘l’ van lantaarnpaal. Zonder de l
kan je heel veel woorden namelijk niet maken!
We lezen heel
veel in de klas.
Dit kan op heel
veel
verschillende
manieren.
Ook gezellig rug
tegen rug!
Juf Ilse, juf Els en
juf Kim

Van klas 3-4

Meester Peter en juf Dorine

