Minstreel

Dinsdag 12 juli 2022

Week 28

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

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

Van de directie
Team en klassenverdeling 2022 -2023
Komend jaar zal er in de verdeling van de klassen binnen het team niets wijzigen. De bezetting en team
zien er dus als volgt uit:
•
•
•
•

Kleuterklas
Eerste en tweede klas
Derde en vierde klas
Vijfde en zesde klas

Ellen Siemerink
Kim Kloppenborg en Els Vloedbeld
Peter Wegman en Dorine Berkhout
John Kluijtmans en Els Vloedbeld

•
•
•
•
•
•
•
•

Klassenassistent
leerlingbegeleiding
Textiel
Gymnastiek
Conciërge
Administratie
Intern begeleider
Directie

Ilse Beekman
Karin Hanterink- Kroon
Yvonne Velthuijsen
Daisy Seghers
Gerard Siemerink
Rosa Egberink
Gerda Stals
Feminique Mulder

Komen en gaan
Ik las mijn eerste schrijven in de minstreel van maart 2020 nog eens terug. Ik schreef daar over de onrust
in en om de school, het gebrek aan elkaar kunnen vinden en verstaan, het belang van de
gemeenschap, maar ook van de kwaliteit en kansen binnen deze gemeenschap. We waren toen nog in
de veronderstelling dat ik slechts een paar maanden zou overbruggen tot er een nieuwe directeur was
gevonden.
Nu zijn we ruim twee jaar en enige lockdowns en andere perikelen verder. Terugkijkend is er al veel
veranderd, is er weer rust en vertrouwen en staat de school op een keerpunt. De toekomst ziet er
veelbelovend uit. Ik mag graag denken dat ik daar een rol in heb kunnen vervullen, ook mijn ego kan
soms een streling gebruiken. Maar het zijn vooral de ouders en het team die bereid zijn geweest (en nog
steeds zijn) om weer vol vertrouwen in de toekomst te gaan bouwen met elkaar. Ik ben enorm trots op
het team en de individuele teamleden. Trots op hoe anders zij nu naar de school en de toekomst kijken.
Waar het eerst nog vooral naar binnen en op de school zelf gericht was, is er nu een verlangen naar
buiten, naar groei en naar boei.
Er wordt vaak gezegd dat wat je aandacht geeft groeit. Ik denk dat de Zevenster lang te weinig echte
aandacht heeft gekregen. De afgelopen periode hebben we allemaal, ik, team en ouders, geprobeerd
die aandacht te verzorgen. Dat was niet altijd makkelijk met de afstand die we moesten bewaren, het
feit dat ik er maar weinig was en alles wat er al op de bordjes lag. De komende periode gun ik de school
en de gemeenschap die aandacht en daarmee de letterlijke en figuurlijke groei. Volgens mij staan alle
geledingen er hetzelfde in en staat niets een zonnige toekomst in de weg. Ik heb er in elk geval alle
vertrouwen in.

Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft.
Rudolf Steiner

Dank voor al jullie steun en vertrouwen aan en in mij. Ik ga de school missen en heb genoten van het
werk met jullie allen.
Lucas

Van de Medezeggenschapsraad
Nieuws
Na de zomervakantie komt Sterre Groenendijk, de moeder van Liza Grit, de MR oudergeleding
versterken. Sterre gaat samen met Johan Koeman, vader van Liselotte en Klaas, de ouders van
De Zevenster vertegenwoordigen.

Programma laatste schooldag: vrijdag 15 juli 2022
8.20 u. Naar de klas

Andere kinderen in de eigen klas
Klas 5 - 6 naar de zaal

8.40 u. Viering in de zaal

Ouders van klas 1 t/m 6 zijn
welkom (wel graag rekening
houden met de maximale
hoeveelheid plaatsen in de zaal
; het gaat vooral om het
afscheid nemen van de
kinderen van klas 6, de ouders
van klas 6 krijgen dus
voorrang).

Plm 9.50 u. pauze
10.00 u. Uitreiking getuigschriften in de klassen

Ouders kunnen al vast een kopje
koffie drinken in de zaal, of
buiten
NB ouders van de zesdeklassers
kunnen mee naar de
getuigschrift- uitreiking in klas
5–6

vanaf 11.00 u;
om 11.00 moeten
alle klassen
daarmee klaar zijn.

Informele afsluiting in de zaal, van/ voor alle
leerlingen en hun ouders.
De school is dan uit. Ouders die de informele
afsluiting niet wensen bij te wonen, wordt
gevraagd hun kinderen om tussen 11.00 u. en
11.15 u. op te halen of zelfstandig naar huis te
laten gaan.

11.00u. De leerlingen gaan naar huis

Daarna Eindejaarsschoonmaak

De leerkrachten helpen mee met
opruimen en eindejaarsschoonmaak

Van de handwerkjuf

Namens ons een fijne vakantie!
Yvon

Van de kleuters
De was is gedaan, de kasten opgeruimd. De oudste kleuters hebben al even kennisgemaakt
met de nieuwe juffen en de eerste klas.
Bijna vakantie!
Maar eerst nog een gezellige afsluiting samen aanstaande donderdag.
Ouders van de aanstaande eersteklassers zijn welkom hierbij.
Daarna samen aan de poets. Schroom niet om te helpen. Fijn wanneer we snel klaar zijn. Alle
hulp is welkom.
Juf Marly neemt aanstaande donderdag afscheid van onze school.
We gaan haar missen, want ze was een lieve juf voor de kinderen en een fijne collega voor mij.
Allemaal een heerlijk zonnige vakantie gewenst en tot volgend jaar!
(Start van het schooljaar is op dinsdag 30 augustus)

Juf Marly, juf Ellen en alle kleuters

klas 1-2

Dierentuin Rheine
We hebben een geweldig leuke dag gehad in de dierentuin afgelopen dinsdag. De kinderen
hebben zelf de plattegrond gelezen en konden ons precies vertellen waar we naar toe
moesten. We hebben prachtige dieren gezien zoals de tijgers, verschillende apen, heel veel
ooievaars, pinguïns en zeehonden.
Als afsluiting hebben we heerlijk in de speeltuin gespeelt en tot slot een lekker ijsje gegeten!
Iedereen heeft genoten!
Fijne zomervakantie!
Lieve Emma, Arend, Chèray, Dirk, Eloy, Faya, Fedde, Hylke, Hugo, Jasper, Isabel, Jim, Julia,
Lola, Lisa, Lucia, Lotte, Max, Nathan, Teun A., Milan en Teun O. heel erg bedankt voor het fijne
schooljaar! Wat hebben we het leuk gehad samen! Een hele fijne vakantie! Ga lekker
uitrusten en genieten van alle lieve mensen om jullie heen.
Lieve ouders, heel erg bedankt voor het fijne schooljaar samen met jullie en jullie
kinderen! Zouden jullie nog 1 ding willen doen voor ons? Blijf deze zomervakantie alsjeblieft
lezen met jullie kinderen. Hier zullen ze heel veel baat bij hebben als ze het nieuwe schooljaar
weer van start gaan.
Rest ons alleen nog om jullie een hele fijne vakantie te wensen en tot over 6 weken!
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4

Afgelopen maandag hebben we al eventjes kennisgemaakt met onze nieuwe groep voor het
volgende schooljaar.
De parachute heeft ons daarbij heerlijk geholpen. We konden ons daaronder verstoppen,
elkaar onderweg begroeten of onze schoenen eronder terugvinden.
Maar eerst straks genieten van een heerlijke vakantie!
Woensdag gaan alle spullen mee naar huis; dus een grote boodschappentas mee!!!
De eindejaarsschoonmaak wordt een “beginvanhetschooljaarschoonmaak”.
Op donderdag 25 augustus wordt er door enkele ouders gepoetst om met de klas weer fris te
kunnen starten.
Vanaf 12.00 uur zijn jullie van harte welkom en wij zorgen voor emmers, sop en doekjes.
Juf Dorine en meester Peter

Van klas 5-6
Schoolkamp
Het reisje naar Zwiep begon in Enschede. We waren daar naartoe gebracht door onze ouders.
En we hadden onze fietsen bij ons. We gingen in 2 groepjes fietsen. Tussen de groepjes zat een
kwartier. De fietstocht was een soort speurtocht. De kinderen moesten zoeken naar de bordjes
Lf4b. De fietstocht kostte ons een heleboel energie. 45 km fietsen is veel voor een kind!
Toen kwamen we eindelijk aan bij de Heksenlaak. De camping waar we zouden gaan slapen.
Het was een huisjes camping en wij hadden 3 grote kamers. Een woonkamer met de keuken,
een jongens slaapkamer en een meisjes slaapkamer. We hadden ook nog 4 wc’s; 2 voor de
jongens en 2 voor de meisjes. Toen we naar binnen liepen vonden we het maar een spookhuis.
Maar naar mate de tijd verstreek werd
het steeds gezelliger. We zwommen in
het zwembad en de corvee dekte de
tafel. ’s Avonds gingen we wandelen op
de kale berg en vertelde meester het
verhaal over de witte wieven. Toen brak
de nacht aan sliep iedereen, maar de
corvee moest de tafel dekken om half 8.
Iedereen was nog moe, maar we
gingen toch door. We fietsten
vervolgens naar een boot waar een
speurtocht zou zijn, maar iedereen vond
de speurtocht kinderachtig.
Geschreven door Liselotte (klas 5)

Lieve klas 5-6,
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie!
Meester John en juf Els

Zonnige groetjes,
Team De Zevenster!

