Minstreel

Dinsdag 13 september 2022

Week 37

Agenda
Datum

Activiteit

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
Jullie hebben weer het jaarlijkse verzoek ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Voor de kleine
maar fijne school die we zijn is de ouderbijdrage een belangrijk middel om de kwaliteit van onderwijs te
kunnen bieden die we voorstaan. Hieronder nog een keer de inhoudelijke uitleg zoals die vorig jaar ook
al een keer is gedeeld. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt elk jaar vastgesteld waar de
ouderbijdrage aan wordt besteed.
Toelichting ouderbijdrage
Een belangrijk deel van hetgeen wij de leerlingen aanbieden gaat over meer dan wat het op het eerste
gezicht lijkt. Dat gaat over het zoeken naar de essentie van wat elke leerling
te ontwikkelen heeft en daar een zo goed en breed mogelijk palet aan
ervaringen, kennis en gezichtspunten voor aan te bieden. Waar we naar
steven is dat we de kinderen een basis meegeven waarop zij zich hun hele
verdere leven kunnen verder ontwikkelen tot vrijdenkende mensen die in alle
aspecten van het menszijn goed in balans en harmonieus zijn. Die basis dient
rijk en gevarieerd te zijn opdat de verdere ontwikkeling, laten we zeggen de
uitkomst, ook rijk en gevarieerd is.
In de eerste levensfase van de kinderen, tot een jaar of zeven, zijn de
kinderen vooral hun fysieke lichaam aan het ontwikkelen. Dit gebeurt via de
zintuigen en de fantasie. Daar kunnen bepaalde aspecten een positieve
bijdrage aan leveren: Een duidelijk en gezond ritme waarbij regelmaat
essentieel is, veel ruimte en tijd om te spelen, allerlei voorbeelden om te
kunnen nabootsen en materialen die de ruimte geven voor het scheppen
van het eigen fantasiespel.
In de tweede levensfase, van 7 tot 14 jaar, ontwikkelt het kind het zogenaamde etherlichaam, oftewel
het levenslichaam. Het etherlichaam is een wat lastig begrip, omdat het niet zichtbaar, niet meetbaar
is. Je kunt het vergelijken met een aquarium (fysiek lichaam) gevuld met water (etherisch lichaam): als er
een barstje in zou zitten zou het water eruit lopen. Er blijft dan een leeg, “levenloos” voorwerp achter.
Het etherisch lichaam heeft dus het fysiek lichaam nodig om te bestaan. In deze fase wordt ook het
gevoelsleven ontwikkeld: de wereld buiten wordt niet meer zomaar opgenomen, maar gefilterd. Het is
een fase waarin gewoontes en geweten worden ontwikkeld. In de leerstof bieden we dan ook veel
verschillende indrukken aan die de gevoelswereld voeden. Veel verhalen, veel kunstvormen, veel rijke
beelden en veel beweging en muziek.

In de fases hierna zijn de kinderen inmiddels naar de middelbare school gegaan en de wereld in
getrokken. Daar gaat de ontwikkeling door met het ontwikkelen van het astraallichaam en het “ik”.
In de eerste fase is er sprake van nabootsing (wil), in de tweede fase navoelen (voelen) en uiteindelijk
het nadenken (ik, het bewustzijn). Hoe rijker en gevarieerder de eerste fases zijn hoe rijker en
oorspronkelijker het uiteindelijke zelf denken -willen en voelen wordt.
Om bovenstaande te realiseren gebruiken we de vaak duurzame en natuurlijke materialen om mee te
spelen en te leren. Een houten blok of speelgoedauto werkt anders in op de zintuigen van het kind en
laat meer ruimte dan een plastic speelgoedauto die dermate af en perfect is dat er weinig ruimte is voor
de eigen fantasie. Datzelfde geldt voor allerhande andere voorwerpen die we met name in de
kleuterklassen gebruiken. Ook in de andere klassen gebruiken we bewust diverse materialen van
natuurlijke oorsprong, om een hoger niveau van kwaliteit te behalen. Hiermee willen we zoveel mogelijk
ondersteuning geven aan de ontwikkeling van de gevoelswereld. Denk bijvoorbeeld aan de waskrijtjes
(Filiakrijt), waarmee je met veel meer kleurnuances kunt werken dan met viltstiften.
Naast het gebruik van die natuurlijke materialen zetten we ook vakdocenten in voor een aantal vakken
om in de ontwikkeling van het gevoelsleven mogelijkheden te creëren voor nuance en verrijking. Denk
daarbij aan textiele werkvormen en mogelijk kunnen we in de toekomst ook weer houtbewerking en
euritmie aanbieden.

Door de ouderbijdrage maken ouders het mogelijk om het Vrijeschoolonderwijs op De Zevenster mede
vorm te geven en kunnen we gebruik maken van gevarieerde en duurzame materialen in de klas.
Soms is niet precies te zeggen welke kosten die we maken voor rekening zouden moeten zijn van de
gewone bekostiging en welke voor rekening van de ouderbijdrage. Elke school moet immers allerhande
materialen aanschaffen en zet vakdocenten in.
Ik heb dan ook gekeken naar die zaken die concreet een bijdrage leveren aan onze identiteit als
Vrijeschool en aan de kwaliteit zoals we die willen bieden en die we niet zouden kunnen doen zonder de
ouderbijdrage. Binnen de stichting is de afspraak dat de gehele ouderbijdrage op de eigenschool wordt
ingezet. Er gaat dus niets van de gelden naar de stichting en we bepalen ook zelf hoe we de gelden
inzetten.
Féminique Mulder

BoesCoolTuur
BoesCoolTuur is de culturele tak van BoesCoolFit en is opgezet om basisschoolkinderen in hun
vrije tijd op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende vormen van
cultuur. Kinderen kunnen zich via de website aanmelden en betalen slechts 5,- voor 4
kennismakingslessen. Kinderen die bekend zijn bij Stichting Leergeld kunnen gratis meedoen.
Er zijn meer dan 40 cursussen waar kinderen zich voor op kunnen geven
via www.boescooltuur.nl/cultuuraanbod. BoesCoolTuur biedt o.a. de volgende cursussen aan:
-instrumentaal
-dans
-scouting
-circus
-zang
-theater
Met vriendelijke groet,
Nikki Sneep-Snijders
Projectleider BoesCoolTuur

Beste ouders,
Nog even een herinneringsmail betreft HMO Scholierenloop, jullie kunnen je volgens de link die
in de brief staat zelf aanmelden (zie bijlage). Mocht je er toch niet uitkomen mail mij gerust.
Zouden jullie mij ook een mail willen sturen als je je kind/kinderen hebt opgegeven, dan weet ik
hoeveel er vanuit De Zevenster meedoen! Ik hoop op een groot aantal aanmeldingen. Dit jaar
loop ik zelf helaas niet mee, wie weet 1 van de andere leerkracht(en) wel.
Sportieve groet,
Daisy

Van de handwerkjuf
En nu maar kiezen! Wol voor de etui die klas 1 gaat vilten.

Klas 6 begint binnenkort aan de sloffen.
Wordt vervolgt…
Juf Yvon

Van de kleuters

Afgelopen vrijdag hebben we onze eerste (tover-)broodjes gebakken, heerlijk.
Op de lange dag gaan we vliegers maken.
Zo leven we langzaam naar het Michaëls feest en dus naar de herfst toe, ook wel weer een
knusse tijd…

Juf Dorien en juf Ellen

klas 1-2
Vanavond hebben wij onze eerste ouderavond. We vinden het prettig alle ouders te gaan
ontmoeten.
Klas 1
Afgelopen week hebben de kinderen de
M van mond geleerd en de S van slang.
We kunnen al hele zinnen lezen;
IK MIS MIK.
IK MIS KIM.
IK SIS.
MIS IK SIM?

We leren ook de cijfers schrijven en beleven het
getalbegrip. Hoeveel is eigenlijk 5? En waar zijn er
overal 5 van?

Klas 2
We zijn de afgelopen dagen bezig geweest met
meten en inhoudsmaten. Hoeveel liter gaat er
eigenlijk in een emmer? Wat is een centimeter? Wat
een kilogram? Wat is zwaar en wat juist licht? Door
veel te ervaren en te doen worden de begrippen
steeds meer eigen gemaakt en vervolgens verwerkt
in het rekenboek.

Ook heeft klas 2 geoefend met
het spiegelen van mozaïek.

Juf Ilse, juf Els en juf Kim

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

Van klas 5-6
De aartsengel Michaël (dus niet Sint Michaël, het woord “Sint” hoort bij de naam van een
heilige, een mens dus) wordt gezien als brenger van de zonnekracht. Hij zorgt voor sterke
gewassen en voor een goede oogst. Voor de mens is hij de helpende hand in strenge winters,
hij geeft kracht om door de winter te komen. Maar er is meer: Het Michaëlsfeest is het feest van
de engel die een draak verslaat. Michaël spoort ons aan om onze kracht te gebruiken: We
kunnen het kwaad in onszelf en om ons heen leren herkennen, en het bestrijden. Het
Michaëlsfeest is dus ook het feest van de moed.
Moed, iets durven, de uitdaging aangaan, daar gaat het dus om bij het jaarfeest van de
aartsengel Michaël. Op onze school hebben de oudste kinderen (klas 5-6) vaak een bijzondere
taak. Daar beginnen we dus direct mee aan het begin van het schooljaar. De kinderen van klas
5-6 organiseren, zoals gebruikelijk bij ons op school, het “Michaëlsspel”: een spel van
opdrachten in theatervorm, dat klas 5-6 organiseert en uitvoert voor de kinderen van klas
1 t/m 4.
Het Michaëlsspel, dat op het Hulsbeek gespeeld gaat worden, is één van de activiteiten die
plaatsvinden op de dag van Michaël, donderdag 29 september.
We houden jullie verder op de hoogte.
John Kluijtmans

