Minstreel

Dinsdag 6 september 2022

Week 36

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

9 september

Tuinmiddag

13:00u

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

Algemeen
Algemene ouderavond
Op woensdagavond 12 oktober vindt onze algemene ouderavond plaats.
Het begint om 19.30u en is in de grote zaal.
Wij nodigen u allen van harte uit en hopen op een grote opkomst.

Luizencontrole
Vrijdag 9 september is de eerste luizencontrole van dit schooljaar.
Graag geen ‘ingewikkelde’ kapsels op deze dag.

Stagiaires
Vanaf volgende week is stagiaire Romy Aalbers bij ons in klas 3-4 op de maandag- en
dinsdagen. Romy is tweedejaars stagiaire onderwijsassistent. De eerste 2 weken zal ze de
gehele week aanwezig zijn.
In klas 1-2 komt een eerstejaars onderwijsassistent-stagiair(e) op iedere donderdag en vrijdag!
Heel fijn die extra handen!

Lopend naar de gymlessen
In tegenstelling tot de brief die Féminique vorige week stuurde blijven alle klassen de komende
weken gewoon naar de gymles lopen. U kunt de kinderen op de normale schooltijden ophalen
van school, dus NIET van de locatie waar de gymlessen zijn.

Oudertevredenheidsenquête
Stichting Vrijescholen Athena begint binnenkort met de uitvraag van de
oudertevredenheidsenquête.
Daarnaast krijgt u half september een e-mail m.b.t. de ouderbijdrage.

Van de klassenouders
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Welkom aan alle nieuwe ouders en kinderen op Vrije School De Zevenster. Welkom weer aan
de ouders van alle kinderen die al op school zitten. De eerste schoolweek zit er inmiddels alweer
op.
Er ligt een mooi en spannend jaar voor ons met de verhuizing naar het Blikpunt.
De klassenouders vervullen de verbindende rol tussen de kinderen en leerkrachten van de klas
waarin uw kind zit. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen.
JAARFEESTEN
Ieder jaar worden door enthousiaste ouders de verschillende jaarfeesten. (Deze data staan in
de agenda die iedereen via de administratie heeft ontvangen. Heb je hem niet, vraag via de
adminstratie@vrijeschoololdenzaal.nl een exemplaar.) Jullie hulp bij de voorbereidingen is
nodig, leuk en wordt zeer gewaardeerd.
Tip: Noteer de data alvast in je agenda, zodat je er rekening mee kunt houden.
ACTIVITEITEN BUITEN DE KLAS
Regelmatig zijn er uitstapjes rond een thema van een bepaalde lesperiode. De leerkracht
vraagt hiervoor soms of ouders kunnen helpen e/o meerijden. De klassenouders zullen de
verzoeken zo tijdig mogelijk communiceren.
BAZAAR
6 NOVEMBER 2022 is de jaarlijkse Bazaar gepland. De Bazaar wordt elk jaar gekoppeld aan een
goed doel. Dit jaar zal dat de school zijn. Achter de schermen worden voorbereidingen
getroffen door een groep ouders. Aanvullende helpende handen zijn welkom bij de
voorbereidingen en op de dag zelf. Goed om te weten is dat jullie kook- en bakkunsten erg
gewaardeerd worden. Alle zelfgemaakte lekkernijen zullen in het restaurant worden verkocht.
Mocht je interesse hebben om te helpen met voorbereidingen in welke vorm dan ook, laat het
ons weten via je klassenouder.
WEKELIJKSE KOFFIEOCHTEND
Elke vrijdagochtend na aanvang schooltijd kunnen ouders bij het bankje (middelste ingang van
school) een kopje koffie/thee drinken. Door veel ouders wordt dit moment als zeer waardevol
ervaren en een goede gelegenheid met elkaar in gesprek te komen en elkaar ook beter te
leren kennen.
TUINMIDDAG
Met enige regelmaat worden de handen uit de mouwen gestoken door Juf Els en het tuinteam
tijdens de tuinmiddag. Naast gezelligheid wordt de tuin onderhouden. Ouders en kinderen
doen dit samen. Wil je ook graag meewerken in de tuin? Stuur je klassenouder dan een
berichtje.

Van de gym
Wat fijn om de kinderen na 6 weken weer te zien.
De eerste gymlessen zitten er alweer op en wat
voor een gymlessen…
Doordat we de gymzaal dicht bij school niet meer
kunnen gebruiken moeten we op woensdag een
flink stuk lopen. Gelukkig gaan we dat vanaf deze
week anders doen. De zaal waar we op
woensdag gebruik van maken is wel heel mooi en
heel groot. Op de donderdag hebben we gelukkig
de zaal wel dichterbij en maken wij gebruik van
een turnzaal wat de meeste meisjes geweldig
vinden, maar sommige jongens ook hoor.
Voor mij zijn het nog maar 4 weken dat ik les geef
en dan ga ik met zwangerschapsverlof!
Juf Daisy

Van de handwerkjuf
We zijn weer begonnen!!!

Juf Yvon

Van de kleuters
De eerste (korte) week zit erop en volgens mij voelen jullie kinderen zich al als een vis…:

Vanaf deze week krijg ik iedere woensdag en donderdag versterking van juf Dorien Hartman,
derdejaars stagiaire onderwijsassistent.
Deze en volgende week is juf Dorien de gehele week aanwezig, extra fijn!
Juf Dorien en juf Ellen

klas 1-2
Wat een gezellige klas hebben wij! De kinderen kunnen erg fijn samen werken en helpen elkaar
waar nodig is. We leren elkaar steeds beter kennen door gezamenlijke sociaal- emotionele
oefeningen en spellen.
Klas 1
De kinderen kennen al de letters "i" van ik en
de "k" van koning! Ze hebben het
lettergebaar geleerd, kunnen de letters
kleien, in de lucht schrijven, lezen en
schrijven!! En samen vormen de letters het
woordje "ik". Wat trots zijn wij op de
kinderen. Ze zijn heel erg enthousiast en zijn
super leergierig! Fijn als de kinderen thuis gestimuleerd worden om de letters op te zoeken, op
de pot pindakaas, in de krant, een boek, etc. Vraag je kind ook eens wat het gebaar is van
de i of de k.
We kunnen met de banken een 'trein' maken waaraan de
kinderen gaan werken en ze hebben geleerd hoe ze goed,
rechtop op een kussen kunnen zitten en heel netjes
schrijven. De schrijfletter k is nog niet zo makkelijk...
Reminder;
•
•

•

Denk aan alle klasse schoentjes!
Nog niet alle ouders hebben zich ingeschreven voor de
kennismakingsgesprekjes van klas 1. De gesprekken starten
vanaf vandaag t/m donderdag aanstaande.
Een aantal leerlingen van klas 2 kennen hun spreuk nog niet en geven aan de spreuk kwijt te
zijn. Neem alsjeblieft samen met je kind de verantwoordelijkheid en zoek de spreuk op om deze
samen te oefenen.
Klas 2
Klas 2 werkt iedere dag de eerste helft van de
ochtend apart van klas 1 met juf Ilse of juf Els. We zijn
begonnen met een taalperiode en lezen veel. We
leren de hoofdletters schrijven en herhalen kort alle
spellingsregels van vorig jaar. De fabel van "de vos en
de raaf" hebben we gehoord, over deze en nog
volgende fabels gaan we zingen en/of schrijven en
enkele gaan we uitspelen.
De kinderen voelen zich nu echt groot en helpen de
eersteklassers en de juffen goed.
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

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

Van klas 5-6
Geen mededelingen.
Meester John en juf Els

