Minstreel

Dinsdag 28 juni 2022

Week 26

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

1 juli

Tuinmiddag

14:00- 16:30u

15 juli

Laatste schooldag

Vrij om 11:00u

16 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie

Vrij

Algemeen
Schoolfoto’s
Gisteren zijn de inlogkaarten van de schoolfoto’s
meegegeven aan de kinderen. U kunt met de inlogcode de
foto’s van uw kind bekijken. Alle ouders die BINNEN 10 DAGEN
inloggen, ontvangen een GRATIS groepsfoto, onafhankelijk of
u een bestelling plaatst of niet. Inloggen en de gratis
groepsfoto bestellen is voldoende. Zie bijlage.

Van de Medezeggenschapsraad
De huidige MR zit inmiddels bijna 2 jaar en dat betekent dat hun termijn officieel eindigt aan
het einde van dit schooljaar. Jana zal stoppen bij de MR en Johan stelt zich opnieuw
verkiesbaar, maar dan voor een periode van 1 jaar. Dit laatste mede aangegeven om onze
nieuwe directrice te laten samenwerken met een 'ervaren' MR. De MR wil ook graag
voorkomen dat er iedere 2 jaar een nieuw team moet worden ingewerkt. Beter zou zijn om
ieder jaar 1 nieuwe ouder in te laten stromen waarbij de kennis en ervaring van de ouder die
dan al een jaar MR-lid is, kan worden overgedragen. Ben je ouder van een kind op De
Zevenster en wil je meepraten en, waar mogelijk, mee beslissen over ontwikkelingen op onze
mooie school. Stuur dan vóór vrijdag 8 juli een mail met je motivatie naar Jana:
j.clasen@kpnmail.nl.
De MR bestaat uit vier mensen: twee vertegenwoordigers van het personeel en twee
vertegenwoordigers van de ouders. Als MR vergaderen we 6 of 7 keer per jaar (het komende
jaar op de dinsdag- of donderdagavond). De afgelopen jaren hebben we meegepraat over
de aanstelling van onze nieuwe directrice, verhuizing naar 't Blikpunt, Corona maatregelen,
besteding extra gelden uit coronafonds, beleid, financiën en hebben we de nieuwe
schoolgids vorm gegeven. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen in de
Gezamenlijke MR (GMR) van Athena die 15 vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland
vertegenwoordigt, waaronder De Zevenster. Als vertegenwoordiger van de ouders breng je
ook zelf punten in die spelen bij de ouders, zodat deze besproken, opgepakt en opgelost
kunnen worden.
Als er meer dan 2 kandidaten zich melden, zal er een verkiezing
plaatsvinden, zo niet dan heten wij je graag direct welkom bij de
MR van De Zevenster.
Hartelijke groet!

Van de handwerkjuf

Yvon

Van de kleuters

Nog even genieten van de laatste weekjes ‘kleutertijd’. Altijd fijn wanneer het weer dan
meewerkt.
Reminder: dinsdag 5 juli vieren juf Marly en ik onze verjaardagen met de kinderen.
Juf Marly en juf Ellen

Van klas 1-2

We mochten vanmorgen weer naar het Palthehuis. Dit keer stond het thema archeologie
centraal.
In de bodem zitten niet alleen grote voorwerpen, maar ook kleine die je misschien niet meteen
met het blote oog kan zien. Deze kleine vondsten zijn vaak etensresten, zoals zaden en
noten. Hieraan kunnen archeologen zien wat mensen vroeger aten. Dit gingen de kinderen
ontdekken door zelf te zeven. Ze kregen een archeologische zeef en een emmer met zand. In
dit zand zaten verschillende scherven, vondsten en zaden verstopt die ze moesten vinden door
het zand door de zeef te halen. De vondsten en zaden die ze hadden gevonden gingen ze
bekijken onder een vergrootglas en beschrijven. Is de vondst groot of klein? Wat voor kleur heeft
het? Welke vorm heeft het?
De kinderen gingen hun eigen bodem maken. Er werd uitgelegd wat een bodem is en hoe
deze is opgebouwd in laagjes. Er werd ook uitgelegd waarom dit belangrijk is voor de
archeologie, wat archeologen doen in de bodem en waarom ze dit doen. Om de grondlagen
te visualiseren goten de kinderen met een lepel gekleurd zand in een glazen potje. Hierdoor
ontstonden laagjes met verschillende kleuren zand in het potje. Welke kleur kwam als eerst in
het potje? Welke is dus het oudst? De bodem onder onze voeten ziet er precies zo uit, maar
dan met andere kleuren.
Volgende week dinsdag gaan we op schoolreis. Deze week zullen wij de kinderen vertellen
waar we naar toe gaan! De eerste kopieën van paspoorten hebben we ontvangen maar we
missen er nog veel. Graag deze week meegeven. In de loop van de week krijgen jullie een mail
met inhoudelijke informatie. Het vervoer is rond.
Juf Els, juf Kim en juf Ilse

Van klas 3-4
Juf- en meesterdag klas 3 en 4
We zijn in klas 3-4 bezig met de boerderijperiode. Nu woont Meester Peter ook heel landelijk en zodoende hadden we het plan
opgevat om de juf- en meesterdag bij hem op het erf te houden. De kinderen waren ook al heel het jaar benieuwd hoe de meester
woont! Die kans kregen ze afgelopen maandag. We hebben met z’n allen een hele fijne dag beleefd (net voordat het hard ging
regenen in Lochem…) Hieronder een impressie van wat leuke activiteiten:
Aardbeien en bessen plukken in
de groente/fruit en bloemen tuin

Deeg en beleg voor
de pizza klaarmaken

Kipknuffelen!

Juf Dorine en

Je eigen pizza
rollen en beleggen
meester
Peter

Rondrijden in de
aanhanger achter de
grasmaaier

En tot slot nog een lekker duikje

Van klas 5-6
De kinderen van klas 5-6 zijn na
terugkeer van een mooi schoolkamp
tussen de “Witte Wieven” weer volop
bezig met het oefenen voor het
eindtoneelstuk.
Oorspronkelijk zou het helemaal gaan
over Rivier de Rijn. Maar de Rijn heeft bij
ons iets vreemds gekregen: het is net of
hij begint op de berg Olympos in plaats
van op de Sint Gotthard.
We maken eerst kennis met Athene (de godin en de stad) en met Socrates. Hoe vreemd het
moge lijken: Socrates gaat op vakantie in Zwitserland, samen met zijn vrouw Xantippe en zijn
dochter Nana Mouskouri.
Wilhelm Tell, de grote volksheld uit Zwitserland, komt ook langs.
En het zou wel eens kunnen zijn dat we plotsklaps enkele Witte Wieven tegenkomen die met
ons mee zijn gefietst vanuit het “Witte Wieven- schoolkamp”.
Vreemd? Nou en of!
Onmogelijk? Helemaal niet: in het eindtoneelstuk van klas 5-6 kan het allemaal.
We gaan het uitvoeren op vrijdag 8 juli.
In de ochtend voor de kinderen van de andere klassen en in de avond (19.30 u) voor iedereen
die het leuk vindt om onze klas 5-6 in actie te zien.
Meester John en juf Els

Van de conciërge
Gevonden voorwerpen
Na het prachtige Sint Jansfeest afgelopen vrijdag zijn er nog
een aantal spullen blijven liggen.
Deze kunnen worden opgehaald bij meneer Gerard.

