Minstreel

Dinsdag 7 juli 2022

Week 27

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

8 juli

Eindmusical

19:30u

14 juli

Laatste schooldag kleuters

Vrij om 12:50u

15 juli

Kleuters vrij!

15 juli

Laatste schooldag klas 1 t/m 6

Vrij om 11:00u

16 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie

Vrij

Algemeen
Schoolfoto’s
Er zijn al een heel aantal schoolfoto's bekeken en veel ouders
hebben in ieder geval de gratis groepsfoto besteld. Wanneer
onverhoopt het kaartje met de inlogcode zoek is stuur dan
even een mailtje naar e.vloedbeld@vrijeschoololdenzaal.nl.
Dan krijg je een code thuisgestuurd en kun je alsnog inloggen.
De actie voor de gratis groepsfoto verloopt vrijdag a.s.
Afscheid nemen Lucas
Deze week is Lucas donderdag op school en volgende week is hij er op woensdag. Mochten
jullie als ouder nog afscheid van hem willen nemen, dan kan dat dus op deze 2 dagen.
Deadline stukjes Minstreel
Vorige week hebben we tijdens de vergadering besloten dat de deadline voor het inleveren
van stukjes voor de Minstreel volgend schooljaar op vrijdag vóór 18:00U is.
In de 2 in 1 gids staat dit nog op de oude deadline. Ik was dus toch iets te snel met versturen!
Buitenspelen bestaat 5 jaar
Eind augustus bestaat Buitenspelen 5 jaar! We vieren dit op zaterdag 27 augustus 2022. Houdt
onze social media in de gaten voor de activiteiten van deze dag.

Van de directie
Blikpunt voortgang
Elke keer als we met het team, de bouwcommissie of in welke samenstelling dan ook langs
gaan bij het Blikpunt blijkt steeds weer hoe fijn en passend die plek is voor onze mooie school
en dito onderwijs.
Helaas gaan sommige processen langzamer dan wij zouden willen. We zijn nu bezig met het
uitschrijven van alle details en kwaliteitseisen, zodat de aannemer straks goed weet hoe en
wat. Tegelijkertijd loopt de procedure van de vergunningsaanvraag door. Direct na de
bouwvak willen we een aantal aannemers een prijsopgave laten indien waarna we de
opdracht kunnen gunnen. Er zit inmiddels aardig wat druk achter want de wachttijden op
materialen lopen weliswaar een beetje terug, maar zijn nog steeds hoog. De ambitie is nog
steeds om voorjaar 2023 min of meer klaar te zijn en dan in of rond de zomervakantie te
kunnen verhuizen.

Sint Jansfeest
Er zijn een aantal foto’s gemaakt tijdens het Sint Jansfeest. Deze stuur ik als een collage in een
apart bestand. I.v.m. de AVG wil ik jullie vriendelijk verzoeken deze foto’s alleen voor eigen
gebruik te hanteren. Alvast bedankt voor het begrip en de medewerking.

Van de kleuters

Vandaag hebben we een gezellige verjaardag gevierd met jullie kinderen.
Dank voor de lieve kadootjes.
De één na laatste week van dit schooljaar is ingegaan.
Dat betekent dat we nog even doorgaan met opruimen om het nieuwe schooljaar weer fris te
kunnen starten.
Volgende week doen we de was nog en dan kan er donderdag (14 juli) gepoetst worden.
Voor het lappen van de ramen is het wellicht toch handig om een raamwisser op steel te
gebruiken. Wie kan deze meenemen?
Juf Marly en juf Ellen

Van klas 1-2

De laatste weken van het schooljaar
zijn aangebroken. We ronden de
laatste toetsen af voor taal en
rekenen. De kikkervisjes, watertorren,
muggenlarven en het baarsje zijn
weer terug naar de sloot.
En dinsdag (vandaag) zijn we fijn op
schoolreisje met de klas naar de
dierentuin in Rheine. Maandag hebben we de plattegrond van de dierentuin al nader
bekeken; Wat is een plattegrond? Wat kun je er op zien? Welke informatie kunnen we allemaal
vinden? We hebben erg veel zin om lekker een dagje uit te gaan!
Volgende week dinsdag, 12 juli, vieren we de juffendag. Deze dag zullen we samen met juf Ilse,
juf Karin, juf Els en juf Kim vieren. We gaan eerst op school gezamenlijk met de kinderen wat
voorbereidingen treffen en zullen dan in de loop van de ochtend richting het Hulsbeek gaan.
Hier zullen we fijn samen zijn, spelletjes doen, picknicken en spelen.
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Geen mededelingen.
Juf Dorine en meester Peter

Van klas 5-6
(Herhaling)
De kinderen van klas 5-6 zijn volop bezig met het oefenen voor het eindtoneelstuk.
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

