Minstreel

Dinsdag 30 augustus 2022

Week 35

Agenda
Datum

Activiteit

30 augustus

Eerste schooldag

13 september

Ouderavond klas 1-2

15 september

klassenouder overleg

20 september

Prinsjesdag

28 september

Ouderavond klas 3-4

29 september

Michaëlsfeest en MR-vergadering

Opmerking

Van de directie
Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),
Na een hele fijne opstartweek heb ik vanochtend genoten van de eerste viering van het
schooljaar. Het was heerlijk om de zaal vol te zien zitten met enthousiaste kinderen en hun
ouders. Een speciaal welkom op onze school voor de nieuwe leerlingen; Elias, Verron, Jonah,
Enola, Calli, Stan en June. Ik hoop dat jullie een hele fijne tijd op De Zevenster zullen hebben.
Tijdens het koffie en thee drinken heb ik met veel ouders kennis gemaakt. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn geweest dan nodig ik u bij deze van harte uit om binnenkort een kopje thee of
koffie te drinken.
Ik wens iedereen een heel fijn en gezond en leerzaam jaar toe en kijk uit naar het volgende
moment waar we elkaar weer mogen ontmoeten.
Féminique Mulder

Van de administratie
Wat fijn om na een heerlijke zomervakantie weer op school aan het werk te zijn. Ook komend
schooljaar ben ik dinsdag en woensdag op kantoor.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar administratie@vrijeschoololdenzaal.nl.
Ik wens jullie allen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe!
Rosa Egberink

Van de kleuters

Ook de kleuters zijn gestart vandaag.
We gaan er samen een heel mooi schooljaar van maken!
Juf Ellen

klas 1-2
Wat fijn om het schooljaar weer samen te
starten! We hebben een gezellige klas
met 28 leerlingen. We gaan er een fijn jaar
van maken samen! Dinsdag 13 september
ontmoeten we alle ouders op de eerste
ouderavond. Hier sturen we jullie snel
meer informatie over.
Klas 1
Graag zouden we alle ouders van de
kinderen van klas 1 volgende week willen
spreken om een nog beter beeld te
krijgen van jullie prachtige kinderen.
Vanaf vandaag vind je buiten een
intekenlijst hiervoor. De gesprekken zullen
volgende week plaats vinden op dinsdag
6, woensdag 7 en donderdag 8
september na schooltijd.
Klas 2
Voor de herfstvakantie zullen de eerste
oudergesprekken van de ouders van klas
2 plaatsvinden. Hier komen we te zijner tijd
nog op terug.

Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Wat was het fijn om alle kinderen weer te begroeten! Ze hadden duidelijk weer zin om te
starten en wij ook!
Deze week nemen we de tijd om elkaar weer opnieuw te leren kennen en gewoontes en
ritmes te vinden in onze klas.
Ook kijken we wat we nodig hebben en dat is in ieder geval weer de schildermappen, dus
die mogen weer mee terug naar school.
Net zoals vorig jaar is er weer gymnastiek op woensdag en donderdag, helaas dit jaar niet
meer op onze vertrouwde locatie maar in 2 verschillende gymzalen.
Op maandag t/m woensdag werkt meester Peter en donderdag en vrijdag juf Dorine. |
We overleggen veel, dus als er iets is, meld dat aan de leerkracht die op dat moment
aanwezig is.
De klassenouders dit jaar zijn: Alein, Anita en Jana, fijn dat jullie deze taak op jullie willen
nemen.
Ook hebben we al een ouderavond gepland; dat is woensdag 28 september.
We hopen er samen een fijn jaar van te maken.
Juf Dorine en meester Peter

Van klas 5-6
Vandaag zijn we weer begonnen met een nieuw schooljaar. Dit hebben we gedaan met een
prachtige viering in de zaal vanmorgen.
Wat ons betreft wordt het een inspirerend jaar, wij hebben er zin in.
In onze klas krijgen we vier kinderen uit andere scholen erbij: Enola en Calli in klas 5, Stan en
June in klas 6. We heten deze kinderen en hun ouders hartelijk welkom en hopen dat ze een
hele mooie tijd zullen beleven.
Meester John en juf Els

