
                                                  

        

 

        Agenda 

 

   

  Datum     Activiteit     Opmerking   

17 juni     Tuinmiddag     14:00- 16:30u 

19 juni     Vaderdag 

23 juni     MR- vergadering 

24 juni     Sint Jansfeest    Vrij om 12:50u 

1 juli      Tuinmiddag     14:00- 16:30u 

15 juli      Laatste schooldag   Vrij om 12:50u 

16 juli t/m 28 augustus   Zomervakantie    Vrij 

    

 

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 14 juni 2022                                                                                   Week 24 

 

 

Foto: Rosa 



 

 

 

 

Algemeen 

 
Even voorstellen 

Mijn naam is Féminique Mulder. Ik woon sinds vorig jaar in 

Hengelo en kom uit een echt onderwijsnest. Afgelopen jaar 

ben ik getrouwd met Arjan en samen hebben we zes lieve 

kinderen tussen de 10 en 16 jaar. 

Een aantal van jullie zal mij kennen als leerkracht van  

klas 3, 4 en 5 want tot vier jaar geleden was ik leerkracht op De 

Zevenster. Destijds volgde ik de masteropleiding tot intern 

begeleider waarna ik met heel veel plezier als intern 

begeleider op Vrijeschool De Kleine Johannes in Deventer heb 

gewerkt.  

 

Voor mij is het belangrijk dat er kwalitatief goed 

Vrijeschoolonderwijs wordt gegeven, zodat de talenten die 

aanwezig zijn in het kind worden gezien en tot bloei kunnen 

komen. Ik ben dan ook erg blij dat het lerarenteam achter 

deze visie staat en deze uitdraagt. Mijn onderwijshart gaat 

sneller kloppen in een omgeving waarbij samenwerkend leren, 

het waarderen en respecteren van elkaars kwaliteiten en 

ontwikkelpunten hand in hand gaan en waar wordt gewerkt 

vanuit een gedeelde visie op onderwijs.  

 

Afgelopen woensdag mocht ik het team alvast iets beter leren kennen tijdens de studiedag. 

Samen hebben we gelezen, gevoeld en gesproken over de grondsteenspreuk van De 

Zevenster en deze in het licht gesteld van de nieuwe locatie. We kwamen daarbij al snel tot de 

vraag 'Wat is de bron van ons onderwijs?'. Hier zullen we de komende tijd vaker bij stilstaan.  

Het was een bijzonder inspiratievolle bijeenkomst. 

 

Naast het feit dat ik druk ben met het onderwijs en ons gezin, ben ik graag bezig in mijn 

(moes)tuin en maak ik graag wandelingen in binnen- en buitenland. Daarnaast vind ik het leuk 

om lekker op een terrasje in de zon te zitten en samen met Arjan en de kinderen met de 

caravan erop uit te trekken.  

 

Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking en hoop spoedig kennis te maken met de ouders 

en de kinderen van De Zevenster. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Féminique Mulder 

  



 

 

 

 

 

Studiedag  

Afgelopen studiedag hebben we met het hele team gewerkt aan de grondsteenspreuk. Een 

grondsteenspreuk is een spreuk die de intentie, de wil, het verlangen uitspreekt van de 

gemeenschap die op dat moment de school bouwt en met elkaar belichaamt. Omdat dit 

gaat over de toekomst en over wie we als school willen zijn, was de nieuwe directrice, 

Feminique, ook aanwezig. 

Al werkende met elkaar kwam naar voren dat de huidige, prachtige spreuk, vooral een 

spreuk is van de afgelopen periode, passend bij het huidige gebouw en de gemeenschap 

die toen De zevenster was. Het is een spreuk die erg naar binnen is gericht en die heel sterk 

het gevoel aanspreekt. Ook kwamen we te spreken over worden in de huidige spreuk als 

“vrijheid” en “onze bron”. Maar wat verstaan we daar dan onder? En hoe is dat voor 

anderen? Nieuwe ouders bijvoorbeeld? 

Met de stap naar het Blikpunt slaan we als school en als gemeenschap een nieuwe weg in. 

Een weg die veel meer naar buiten gericht zal zijn, met een nieuwe energie, veel meer in de 

natuur en met nieuwe ogen kijkend naar onze bron. Deze elementen en deze impuls zouden 

we ook in de grondsteenspreuk willen terugzien en voelen. 

Een aantal docenten zal het voortouw nemen om een nieuwe spreuk te gaan maken, 

gestoeld op de huidige, maar passend bij de nieuwe plek en de huidige gemeenschap. Op 

een manier zullen de ouders en de kinderen hier ook bij betrokken worden. In elk geval zijn de 

voornemens om in het Blikpunt de nieuwe spreuk met de hele gemeenschap een plek te 

geven, opdat er letterlijk en figuurlijk op gebouwd kan worden. 

  

Het tweede deel van de dag hebben we een nieuwe rekenmethode uitgekozen, gewerkt 

aan de schoolroosters voor komend jaar en was er de ruimte om de nodige zaken op te 

pakken en af te ronden. 

Al met al een inspirerende en nuttige dag! 

   

Met vriendelijke groet, 

  

Lucas Sint 

 

Sint Jan 

Vrijdag 24 juni vieren wij het Sint Jansfeest. Het feest wordt gehouden onder schooltijd. 

De kinderen worden gewoon om 8.20u op school verwacht. We zouden graag het Sint 

Jansfeest bij Camping Meulenman vieren. En hopen genoeg auto’s te verzamelen die ons daar 

naar toe kunnen brengen. Mocht dit nou toch niet lukken dan maken we er een mooi  

Sint Jansfeest van op school. 

 

We vertrekken om 9.00u vanuit school en vanaf 9.30u zal het Sint Jansfeest plaatsvinden bij 

camping Meulenman. Alle ouders, broertjes en zusjes zijn van harte welkom.  

Vanaf 12.00u vertrekken we weer naar school. Daar sluiten we gezamenlijk met de kinderen in 

de klas de dag af. De schooldag duurt voor iedereen tot 12.50u. 

 

Voor deze dag mogen de kinderen wat drinken en een zomerse picknick trommel meenemen.  

 

We maken er een gezellige, ontspannen en muzikale ochtend van.  

 

 

 



 

 

 

 

Stagiaires nieuwe schooljaar 

Het kan zijn dat zich voor volgend schooljaar stagiaires aanmelden van de Vrije Pedagogische 

Academie in Leiden. Wij als school geven deze studenten graag een plek bij ons op school. 

Nu kan het zijn dat deze studenten een ‘slaapplaats’ nodig hebben gedurende hun stagetijd  

(is meestal bijna een heel schooljaar). 

Zijn er ouders die, of weten jullie een slaapplek voor een stagiaire/stagiaires? 

Graag melden of meer info bij juf Ellen (kleuterklas). 

 

 

 

 

Van de Conciërge 
 

Er is een zwarte slipper gevonden en ook een 

sleutel.  

Als deze van iemand is dan mag je het bij mij op 

kantoor ophalen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Van de tuingroep 

 

3 juni heeft de tuingroep weer een middagje in de schooltuin gewerkt. Wij waren blij met de 

‘nieuwe ouders’ en hun kinderen die kwamen om te helpen met al het snoeien en vegen.  

 

Achteraf kregen wij een enthousiast bericht: ‘Ik moet eerlijk zeggen, wij vonden het allemaal 

echt gezellig vanmiddag! Er zouden toch echt eens veel meer ouders moeten weten, hoe 

gezellig zo een tuinmiddag is. Alleen al voor de kinderen, het samen spelen, helpen is heel erg 

leuk en een feest na schooltijd.’   

 

Vrijdag 17 juni en vrijdag 1 juli gaan wij verder met snoeien en met de overige 

tuinwerkzaamheden. Wij beginnen vanaf 14.00 tot ongeveer 16.30. Iedereen is welkom! 

 

Groetjes van de tuingroep 

 

 

 



  

   

 

Groene Loper Losser-Oldenzaal organiseert: 

  stoepgroen, 

  bollen en 

  budget 
  
  

3 fantastische groene acties die we met jou willen delen! 

Acties die goed met elkaar te combineren zijn, trouwens  
  

1. Gratis planten voor stoeptuinen 

2. Financiën aanvragen om je buurt te vergroenen tijdens Burendag 

3. Biologische bloembollen 

  
  Kijk HIER voor alle info en aanmelding 

 
 
 
Op woensdag 22 juni lichten we alle acties toe tijdens de inspiratieavond : 
19.30 - 21.30 uur 
Zaal Boerrigter, De Lutte 
Van harte welkom! Met een retourmailtje (liefst zsm) kun je je aanmelden (dan weten we hoeveel koffie we moeten 

zetten😊) 

  

 

 

 

 

 

 

Groene groet, 

namens de Groene Loper Losser-Oldenzaal, 

Angelien Hoppen 

 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgroenbezig.nl%2Faanbod%2F3-fantastische-groene-acties-2022&data=05%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoololdenzaal.nl%7C9731ff3311c54dd52b1808da4d40667b%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637907236341132973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J3bHxNCEm3D5JAo5XgOM8o8tBQE3Xadi%2Bp3A31nGwMs%3D&reserved=0


 

 

 

 

 
Van de kleuters 
 

Aanstaande zondag is het Vaderdag. 

Natuurlijk gaan jullie kleuters jullie niet vergeten, vaders… 

 

         
 

 

In de klas leven we naar het Sint Jansfeest toe. We 

zingen en dansen ter voorbereiding het kringspel: 

“Heb je wel gehoord van de zeven-, de zeven 

Heb je wel gehoord van de Zevenster!” (-sprong) 

Op het Sint Jansfeest mogen jullie allemaal 

meedansen! 

 

 

Dinsdag 5 juli vieren juf Marly en ik onze verjaardag. 

We vieren ons feestje op school! 

Als ‘kadootje’ worden wij erg blij van een mooie 

tekening of een bloem uit de tuin. 

(Alle bloemen samen maken altijd een heel mooi 

boeket voor in de klas.) 

 

Juf Marly en juf Ellen 

 

 

 

  



 

 

 

 

Van klas 1-2 

  
Klas 1-2 

Deze week vullen wij onze dagen met het maken met de CITO toetsen. Dan hebben we dat 

ook maar weer gehad! 

De kinderen doen super goed hun best zich goed 

te concentreren. We doen tussendoor veel 

gymnastiekoefeningen, zodat onze hersens actief 

blijven! Ook mochten we uitdagende Kapla 

oefeningen doen bij juf Ilse in de klas als de andere 

groep zich boog over de toetsen. En we spelen 

tussendoor vaker buiten!  

Eind van deze week hebben we alles afgerond en 

gaan we de laatste weken voor de zomervakantie 

in. 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we in de klas een muziekinstrument 

gemaakt. Maar eens kijken of we een orkest kunnen 

vormen! 

 

Vanaf volgende week starten we met de periode 

Heemkunde; dieren in en rond de sloot. 

Heeft er toevallig nog iemand een oud 

aquarium staan? Wel GROOT! En boeken over 

waterdiertjes? 

 

We gaan met het schoolreisje naar Reine! Sssttttt nog 

even een verrassing voor de kinderen houden! 

Voor het schoolreisje over de grens hebben we een 

kopie van het paspoort/ID nodig van de kinderen. 

Graag in een envelop vóór vrijdag 1 juli laten inleveren 

bij de leerkracht. 

Mocht dit een probleem opleveren dan graag even 

persoonlijk contact met ons opnemen. 

   

  Juf Els, juf Kim en juf Ilse 

 

  



 

 

Van klas 3-4 
 

Schoolreisje van klas 3 en 4: Bezoek aan het openluchtmuseum 

Afgelopen donderdag hebben we een heel fijn schoolreisje naar het openlucht museum gehad. We 

hebben daar heel veel gezien en gedaan. Aan het eind van de dag bleek dat er nog veel meer te zien 

was! Veel kinderen willen graag nog eens met hun ouders daar naar toe om de rest te zien… 

Hieronder korte verslagjes van een aantal kinderen over deze dag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Rune 

Openlucht museum  

Ik ben er al heel vaak geweest. Voor 

mij was er niet veel nieuws bij het 

museum. Ik ben er 29 keer geweest. 

Ik heb meester heel goed geholpen. 

Er was voor mij niet veel meer aan. 

We hebben ook ijsjes gehad. En we 

hebben karpers gezien.  

 



 

 

 

 

 

 

Op maandag 20 juni heeft de klas de laatste les van “Zit met Pit”. Helaas blijven er nu nog 

vaak zwarte mapjes thuisliggen met het huiswerk. Graag de mapjes mee naar school op 

maandag. 

Op dinsdag 21 juni gaan we op bezoek bij Erve Kienhuis, de boerderij van Anne die vorig jaar 

bij ons in klas 6 zat. 

Graag ook dan gepaste kleding aan (een overall is niet verplicht) en dan mogen ook de 

Engelse schriftjes weer mee naar school. 

Aanstaande vrijdag is er een inhaaltoets TOPO zoals eerder vermeld in de mail. 

 

Juf Dorine en meester Peter  
 

 

 

Van klas 5-6 
 

Geen mededelingen. 

 

Meester John en juf Els 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


