
                                                                                                        

         

        Agenda 

 

  Datum     Activiteit     Opmerking   

20 september    Prinsjesdag 

28 september    Ouderavond klas 3-4 

29 september    Michaëlsfeest en MR-vergadering 

4 oktober     Dierendag 

4 oktober     Ouderavond klas 5-6 

5 oktober     Dag van de leraar 

    

 

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 20 september 2022                                                                                   Week 38 

 

 



 

 

 

 

 

Van de directie 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Inmiddels zijn we alweer in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Een schooljaar waarin 

ontzettend veel op onze agenda staat met als klap op de vuurpijl de verbouw en verhuizing 

naar Het Blikpunt aan het einde van dit schooljaar. In deze editie van De Minstreel vertel ik u 

graag waar we dit jaar tot nu toe mee bezig zijn geweest.  

Ten eerste zijn we vanaf dag één bezig met het vormgeven van onze ideeën m.b.t. Het 

Blikpunt. Zo ontwikkelen we een gedeelde visie op onderwijs op de nieuwe locatie. We 

ontdekken samen hoe we invulling willen geven aan onze lessen op Het Blikpunt, waar zoveel 

mogelijkheden zijn om samen en buiten te leren. Maar we zijn ook heel praktisch bezig met het 

kiezen van de kleuren van bijvoorbeeld de vloer. Al met al een waardevolle en spannende 

reis. 

Ten tweede zijn we op dit moment bezig met het implementeren van onze nieuwe 

rekenmethode, Getal en Ruimte Junior. Er is bewust voor het gebruik van deze methode 

gekozen, omdat ze voor de leerkracht ruimte geeft om de ontwikkeling van zelfvertrouwen en 

eigenaarschap bij de leerlingen te stimuleren. Daarnaast is deze methode geschikt om te 

gebruiken in combinatieklassen zoals wij die op school hebben. Bij het implementeren van 

deze methode krijgen we begeleiding van Gerben Deenen, de rekencoördinator van De 

Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. Komende woensdagmiddag hebben we hiervoor de 

eerste bijeenkomst. Hier kijken we erg naar uit.  

De afgelopen weken heb ik van zowel u als ouders als van de leden van het team gehoord 

dat de afgelopen twee jaar de verbinding met elkaar op een laag pitje is komen te staan. Dat 

is uiteraard te verklaren door Corona en we zijn dan ook blij dat het erop lijkt dat Corona iets 

naar de achtergrond verdwijnt. Met het team en de klassenouders heb ik besproken dat we 

proberen zoveel mogelijk zinvolle momenten te vinden waarbij we u als ouders kunnen 

betrekken, zodat we de verbinding weer echt voelen, want daar hebben we allemaal 

behoefte aan. Het eerste moment hebben we gepland tijdens Michaël en wel bij het gevecht 

met de draak. U bent allen van harte welkom op donderdag 29 september vanaf 14:00 uur. 

  



 

 

 

 

Voor de zomervakantie is besloten dat we Parro gaan inzetten als belangrijkste 

communicatiemiddel naar ouders. Parro is een app die geïnstalleerd kan worden op een 

mobiele telefoon (of op een pc). Met het gebruik van deze app vervallen de andere 

communicatie kanalen zoals Whatsapp en de mail. We willen Parro gebruiken, zodat duidelijk 

is waar informatie en communicatie van school binnenkomt. Er zijn meerdere functies binnen 

deze app, zo kunnen ouders en leerkrachten elkaar berichten versturen, zoals dat nu al 

gebeurt via bijvoorbeeld Whatsapp of de mail. Andere functies zijn o.a. het ziek- en 

betermelden van uw zoon/dochter. De komende weken zullen wij als team de app 

uitproberen en maken we met elkaar de spelregels rond het gebruik van deze app. Na de 

herfstvakantie wordt u uitgenodigd de app te installeren en krijgen we een periode tot de 

kerstvakantie waarin we samen het gebruik van de app ontdekken. Alle informatie van school 

zal dan zowel via de mail als via Parro worden verstuurd, opdat niemand informatie mist. 

Vanaf januari zijn de spelregels omtrent Parro voor iedereen duidelijk en komen de andere 

communicatiemiddelen te vervallen. Voor u blijft het altijd mogelijk om de leerkrachten, intern 

begeleider en mij te berichten via de e-mail.  

Ik denk dat u inmiddels allemaal weet dat we opzoek zijn naar een inval leerkracht voor de 

gymlessen. Alle leerkrachten, een aantal ouders en ikzelf hebben al onze contacten 

benaderd, maar er is helaas tot nu toe geen inval leerkracht gevonden. Mocht het zo zijn dat 

u iemand kent met de juiste papieren (Pabo mét leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs 

of een afgeronde opleiding van de ALO) dan hoor ik dat heel erg graag! Inmiddels kijken we 

ook verder rond naar een andere invulling van de gymlessen zoals bijvoorbeeld euritmie, 

yoga, circus, etc. Als u m.b.t. de invulling van het programma nog tips hebt dan zijn die van 

harte welkom! 

In de eerste drie weken zijn er nog veel meer onderwerpen de revue gepasseerd maar 

daarover vertel ik graag in een andere editie van De Minstreel! 

Féminique Mulder, aanwezig: maandag, woensdag, donderdag 

 

 

 

  



 

 

 

Algemeen 

 
Jaarfeest St. Michaël  

Op donderdag 29 september vieren wij traditiegetrouw het feest van Michaël, het feest waarin 

elk kind (en menige volwassene) de kans krijgt om moed te tonen en moed te ontwikkelen… 

De maaltijd voor de kinderen van klas 1 t/m klas 6 is een onderdeel van het jaarfeest. Voor 

deze maaltijd wordt gezorgd door de mensen van de werkgroep. De kinderen krijgen deze 

dag vanuit de school het volgende te eten en te drinken: diksap, een koekje, soep, stokbrood 

en kruidenboter. Mocht je kind hiervoor allergisch zijn, dan dien je zelf als ouder voor een 

alternatief te zorgen. Het is fijn dat je dat even meldt aan één van de werkgroep ouders of 

klassenouder en het alternatief op donderdagochtend, voorzien van naam en klas van je kind, 

aanlevert.  

Voor de niet- allergische kinderen: omdat deze maaltijd aan het einde van de ochtend is, 

adviseren wij u om uw kind brood en drinken mee te geven als op een normale donderdag.  

Voor de aankleding van de tafels in de zaal zijn we nog op zoek naar o.a. kalebassen, 

pompoenen en andere boomvruchten. Wat er buiten te zien is, nemen we mee naar binnen. 

Hiermee kleden we de zaal mooi aan.  

Vanaf dinsdag 27 september staat er een doos bij de voordeur voor de meegebrachte 

spullen.   

Alvast bedankt! 

 

 
Luizencontrole 

Er zijn luizen en neten gevonden. De ouders van kinderen die het betreft zijn op de hoogte 

gebracht. 

Vraag aan alle ouders om hun kind nog even extra te checken. Wanneer uw kind neten en/of 

luizen heeft dit graag even melden bij de klassenleerkracht of bij 1 van de luizenmoeders. 

 

Groet, mede namens de luizenmoeders, 

Juf Ellen 

 

 

Kaartjes voor de kermis 

Wij hebben op school vrijkaartjes gekregen voor de kermis. Ouders kunnen de kaartjes ophalen 

bij de eigen klassenleerkracht, 1 kaartje per leerling. Let op: de kaartjes zijn alleen geldig op 

maandag! Alvast veel plezier ervan! 

 

 

Ouderbijdrage 

Iedereen heeft een bericht gehad over de ouderbijdrage. In dat bericht stond dat er direct 

betaald kon worden, maar dat was niet zo. Dat kon pas vanaf 15 september.  

Bij deze nog even een herinnering aan het feit dat de link om te betalen nu dus werkt.  

 

 

  

 



 

 
 

 

Van de handwerkjuf 

 
Hieronder een aantal foto’s van klas 4 die aan het werk is met de technieken borduren en 

breien. Een aantal leerlingen hebben al mooie resultaten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Juf Yvon 

 

 



  

 

 

Van de kleuters 
 

Nog anderhalve week tot ons eerste feestje.  

Donderdag 29 september zijn jullie om 12.30 uur van harte welkom om op het kleuterplein te 

komen kijken naar onze ‘vliegers’. Zelfgemaakt natuurlijk! 

(De kleuters hebben deze dag hun eigen programma en blijven op school.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de klas stel ik de kinderen, middels onderstaand boek, elke dag een “waarom- vraag”. 

Voordat ik het antwoord voorlees vraag ik de kinderen wat zij denken dat het antwoord zal zijn. 

Erg leuk om te horen waar ze mee komen. (En hoe slim ze zijn!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Dorien is er vanaf deze week iedere woensdag en donderdag. 

Juf Ellen  

 

 

 

 

 



 

 

 
   

  klas 1-2 

 

klas  1 

Afgelopen week hebben we de p van prinsesje Petronella geleerd 

en de aa die de engel Michaël ons zingend kwam brengen. 

De kinderen kennen nu de volgende letters; i, k, m, s, p en de aa. Hier 

kunnen al heel wat woorden mee gemaakt worden! 

 

Speltip voor thuis; Schrijf de bovenstaande letters op losse blaadjes 

en laat de kinderen de letters husselen en er telkens weer nieuwe 

woorden mee leggen. De medeklinkers, de k, m, s en p mogen 2 x 

op een blaadje geschreven worden, want deze kunnen zowel 

achteraan als vooraan in een woord worden geschreven! 

 

We kunnen de cijfers 1 t/m 8 al schrijven! En hebben steeds beter door wie de buren van een 

getal zijn en hoeveel het waard is; een spin heeft 8 poten! 

 

Klas 2 

We zijn met rekenen goed aan het oefenen met het optellen en aftrekken tot 30. 

 

Speltip voor thuis; oefen de harten 10! 

Ook wel de splitshuisjes. Dit kan gewoon 

mondeling. Samen moet het altijd 10 

zijn. Dus als je 1 zegt, zegt het kind 9. Je 

kan dit ook met andere getallen doen. 

(zie voorbeeld) 

 

Klassenpresentatie klas 1 en 2 

Op dinsdag 4 en vrijdag 7 oktober 

houden wij direct in de ochtend een 

klassenpresentatie. Dan kunnen ouders 

komen kijken wat de kinderen de 

afgelopen weken allemaal al geleerd 

hebben. Je mag als ouder 1 van de 2 

ochtenden komen kijken. We starten direct om 8.20 uur 

wanneer alle kinderen in de klas zijn. De presentaties zullen 

ongeveer een kwartiertje duren. Wat zullen de kinderen trots 

zijn! 

 

Oudergesprekken klas 2 

Graag nodigen we jullie uit voor de oudergesprekken. Deze zullen plaats vinden op maandag 

10 en dinsdag 11 oktober na schooltijd. Volgende week zullen we bij de deur een inschrijflijst 

ophangen. 
 

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 

 


