Minstreel

Dinsdag 4 oktober 2022

Week 40

Agenda
Datum

Activiteit

4 oktober

Dierendag

4 oktober

Ouderavond klas 5-6

5 oktober

Dag van de leraar

5 oktober

Start Kinderboekenweek

12 oktober

Algemene ouderavond

Opmerking

19:30u

Van de directie
Wat was het een bijzondere week afgelopen week. Op de foto’s van het Michaëlsfeest is te
zien hoe moedig de leerlingen van klas 1 t/m 4 zijn geweest tijdens Michaël. Het was duidelijk
zichtbaar dat er veel tijd en aandacht van de leerlingen van klas 5/6 in de voorbereiding op
Het Hulsbeek was gestoken. De leerlingen van klas 1 t/m 4 hebben zichtbaar genoten. En ik
genoot van de creativiteit, saamhorigheid en hulpvaardigheid van zowel de leerlingen,
leerkrachten als de hulpouders. Ook bij de lunch in de zaal die prachtig was aangekleed door
ouders, waarvoor véél dank, was het heel fijn om ons verbonden te voelen met elkaar.
In de kleuterklas hadden de kleuters hun eigen programma. Ze luisterden aandachtig naar het
mooie verhaal van juffie Ellen en genoten samen van de appelmoes met kaneel en rozijntjes
om vervolgens een mooie dans met hun draakjes op te voeren. Wat fijn dat zoveel ouders
hiernaar kwamen kijken.
Afgelopen zondag
hebben 22 leerlingen
meegedaan aan de
scholierenloop. Wat was
iedereen enthousiast en
wat deed iedereen zijn of
haar best! Aangemoedigd
door ouders, leerkrachten,
buren en vrienden liep
iedereen naar eigen
kunnen zo hard mogelijk.
Iedereen kreeg een
medaille voor deze
prestatie!
Op woensdag 12 oktober om 19:30u vindt de eerste algemene ouderavond van dit jaar
plaats. Bij deze wil ik u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Het is een hele
bijzondere avond, omdat u in de gelegenheid wordt gesteld mee te denken over de
grondsteenspreuk. Daarnaast wordt u meegenomen in de nieuwste plannen van de tuin van
De Zevenster in Het Blikpunt.
De naam grondsteen heeft meerdere betekenissen waarvan de kern is: fundament waarop je
kunt bouwen en vertrouwen. Samen bezinnen we ons op de opdracht die we in het nieuwe
gebouw gaan vervullen. Hierbij hebben we de geestelijke wereld nodig. De essentie van deze
opdracht wordt vervat tot een spreuk, de grondsteenspreuk. Door het opstellen van een tekst
waarin deze uitgangspunten concreet benoemd worden, erkennen medewerkers en ouders
de waarde ervan en kunnen wij ons allemaal hieraan committeren.
U begrijpt dat het maken van de grondsteenspreuk een heel proces is. Hier is vorig jaar onder
leiding van Jan Sint, oud vrijeschoolleider van het Geert Groote College in Amsterdam, met
het team een begin mee gemaakt. Nu gaan we een stapje verder in het proces en willen we
tijdens de ouderavond in groepjes met elkaar in gesprek over onze grondsteenspreuk.
Ik hoop van harte u te mogen verwelkomen op deze ouderavond!
Féminique Mulder

Algemeen
Gevonden voorwerpen
Na het Michaelsfeest is dit bakje blijven liggen.
De eigenaar kan het op komen halen bij Meneer Gerard op kantoor.
Typecursus
Net als ruim 3.500 andere basisscholen doen wij mee aan de scholenregeling voor de
Typecursus van LOI Kidzz. Zij hebben gemerkt dat veel ouders hun kind willen inschrijven via de
scholenregeling, maar dat het nog niet alle ouders is gelukt om dit binnen de aangegeven
termijn te doen. Ze hebben daarom de termijn van de scholenregeling verlengd naar
maandag 31 oktober 2022. Tot deze datum kunnen ouders hun kind online inschrijven
via loikidzz.nl/typen of de inschrijfkaart opsturen naar LOI Kidzz. Jullie krijgen dan nog steeds de
korting.
VOK: aanbod oudercursus “MENS-ZIJN IN DEZE TIJD: Inzicht in het eigen levensverhaal”
Antonia en juf Dorine willen graag een aftrap maken met een
eerste oudercursus meteen na de herfstvakantie. (Zie bijlage.)
Na de herfstvakantie krijgen jullie meer te horen over het VOK
(Vereniging voor Vrije Opvoedkunst).

Kinderboekenweek
Morgen, 5 oktober, zullen wij ’s morgens met de hele school de Kinderboekenweek met het
thema Gi-Ga-Groen openen. De school is al versierd met vlaggetjes en allerlei groens.
Wij hebben er zin in!!!

Nieuwsbericht Bazaar 2022 - 3 oktober 2022
************************************************************************************************
************************************************************************************************

6 november 2022
Volg de Bazaar via de facebookpagina: www.facebook.com/bazaardezevenster

************************************************************************************************
Even kennismaken
Hieronder vind je een overzicht met de namen van de huidige commissieleden met naam en klas van
hun kind(eren) en welke rol ze in de commissie vervullen.
Naam

Kinderen

Functie

Marlieke Broer

Reva (kleuterklas)

Loterij

Maaike Engbersen

Isabel en Lucia
(klas 3) en Floris (kleuterklas)

Loterij

Manon ter Riet

Rosa (kleuterklas)

Standverhuur

Suzan Kukolja

Iris (kleuters), Hugo (klas 2) en
Teun (klas 3)

Standverhuur

Bart Grobbe

Jelle (klas 1) en Gip (klas 6)

Algemeen en financieel

Evelien Groote Punt

Dirk (klas 3) en Douwe (klas 1)

Restaurant

Nicole Groothuis

Zomer (klas 1)

Restaurant

Claudia Huisken

Joppe (kleuterklas)

Open podium

Natasja Grootendorst

Arend (klas 2)

Restaurant

Anita Janssen

Lisa (klas 3)

Kinderactiviteiten

Cathelijne Grobbee

Klaas (klas 4) en Liselotte (klas 6)

Kinderactiviteiten

Renate Boerkamp

Hidde (klas 5)

PR en communicatie

Deze week doen we de volgende oproepen:
Nog enkele stands beschikbaar
De voorbereidingen voor de komende Bazaar op zondag 6 november zijn in volle gang. Wij zijn nog op zoek naar
enkele ondernemers die een stand willen huren op deze dag. We hebben al een mooi gevarieerd aanbod, maar
zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar iemand die ter plekke een AMBACHT kan demonstreren en daarnaast wat van
zijn/haar assortiment te koop wil aanbieden.
Ook verkopers met een DUURZAAM en LOKAAL assortiment zijn van harte welkom.
De markt is geopend van 11.00 tot 15.00. De kraampjes zijn te vinden door de gehele school en worden
doorgaans druk bezocht door vele mensen die aan school zijn verbonden maar ook door mensen uit de wijde
omgeving.
Ben of ken jij iemand die heel mooi zou passen op onze markt?
Stuur dan een email aan standhouders.bazaar7ster@gmail.com
-

Bijgaand vind je een poster met daarop een oproep voor wie dat leuk vindt om zelf, of samen met je
kind(eren) op te treden door deel te nemen aan het open podium. Je kunt je opgeven bij
claudiahuisken@gmail.com

-

voor de Bazaar zijn helpende handen van ouders welkom.
Zowel voor de voorbereidingen als op de dag zelf. Meld je via de mail aan: bazaar7ster@gmail.com. Geef
aan of je wilt helpen op de dag zelf, de voorbereidingen of beide. De komende weken zullen er meer
concrete oproepen worden gedaan, zodat meer duidelijk is welke hulp gevraagd wordt.

Wat is de Bazaar?
De Bazaar wordt elk jaar door de ouders voor de school georganiseerd. Het is een cadeau van alle ouders aan de
school. Het doel van de Bazaar is om geld in te zamelen voor een goed doel en om middelen te bekostigen welke
het vrije school onderwijs ten goede komen maar niet vanuit de gemeentegelden betaald kunnen worden. Dit jaar
komt de gehele opbrengst ten goede aan de school.
Tijdens de Bazaar vind je in de school een markt, restaurant, loterij, muziek, optredens en kinderactiviteiten.

Tot zover de berichtgeving van deze week.
De Bazaarcommissie

Van de handwerkjuf
Helpende handen van klas 4 voor de etuis van klas 1.

Juf Yvon

Van de kleuters
Bloemschikken op de
lange dag:

Ons Michaëlsfeest was geslaagd!

En vandaag vierden we met de kleuters dierendag:
“Lijk je een beetje, op één van je dieren;
dan kun je vandaag best dierendag vieren.
Knabbel je, net als een cavia aan appels, komkommers, tomaten en sla…
Krabbel je, net als een kleine kat, even aan dit en even aan dat…
Babbel je, net als een papegaai, de hele dag door, met veel lawaai…
Ja, lijk je een beetje op één van je dieren;
dan kun je wel elke dag dierendag vieren.”
(Nannie Kuiper)
Woensdag aanstaande, 5 oktober, ben ik naar een studiedag voor kleutercoördinatoren in
Deventer. Juf Karin en juf Dorien vervangen deze dag.
Juf Dorien en juf Ellen

Van klas 1-2
Klas 1
We zijn maandag gestart met de nieuwe kern. We hebben de n van naald geleerd. De
kinderen kennen nu de volgende letters; i, k, m, s, p, aa, r, e, v en de n. We merken dat de
kinderen steeds meer handigheid krijgen in het leren van de nieuwe letters. Ze weten nu wat er
van hen wordt verwacht en welke oefeningen er nodig zijn om een letter eigen te maken.
Telkens bedenken we weer nieuwe en andere opdrachten om de kinderen te blijven prikkelen.

Jullie hebben een mail ontvangen met meer informatie en (spel)tips voor het lezen.
We hebben gerekend met grote dobbelstenen. De
kinderen gooien tegelijk 2 dobbelstenen en tellen
vervolgens de ogen bij elkaar op. Sommige
kinderen zien het direct en een ander moet oog
voor oog tellen. Door regelmatig bordspellen te
spelen met uw kind helpen we de kinderen het
sneller tellen/ herkennen van de ogen. Als een kind
dan een 6 en een 4 ziet op de dobbelstenen kan
het tellen; 6, 7, 8, 9, 10. En hoeft het niet eerst de zes
apart te tellen.
Veel spelletjes plezier!

Klas 2
We zijn afgelopen dagen en nu nog steeds druk met klok kijken! Dit gaat met hele en halve
uren en met analoge en digitale tijden. De tijden gaan nu nog tot 12:00 uur. Dus niet 13 uur 's
middags. We leren dat je half 4 als 03:30 schrijft en op de klok de lange wijzer naar de 6 wijst en
de kleine wijzer tussen de 3 en de 4 staat. We kunnen samen de kinderen helpen door ook
thuis regelmatig te vragen hoe laat het is. Graag eerst alleen de hele en halve uren oefenen.
Hier een korte uitleg over klok kijken en tips voor thuis.
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/klokkijken-hoe-leert-je-kinddat/news/97/nl/klokkijken/page/1246/nl/klokkijken/page/1246/nl/10-tips-om-je-kind-te-leren-klokkijken/news/65/

Veel klok-kijk-plezier!
Klas 1-2
We hebben een hele gezellige "buitenweek" achter de rug. Donderdag hadden we een
prachtig Michaëlsfeest met heerlijk weer en spannende opdrachten in het bos. We hebben een
heleboel trollen, draken en tovenaars verslagen en verdrietige prinsessen bevrijd. Daarna
kregen we als beloning heerlijke drakenbloedsoep. In de klas hebben we nog een draakje
gemaakt van bijenwas. De kinderen hebben genoten, maar waren aan het eind van de dag
wel moe van alle indrukken.
Vrijdag zijn we naar het bos 't Hooge Venterink gegaan. Daar had het IVN herfstopdrachten
voor ons uitgezet. We hebben bodemdiertjes gezocht met een valletje en met grove zeven op
een wit laken, we hebben slakken bekeken en op onze handen laten lopen, allerlei
herfstproducten "gevoeld", bladeren gezocht en paddenstoelen bekeken met een spiegeltje.
Wat de kinderen ook erg leuk vonden was verspringen, kon je zover springen als een slak, een
haas of een ree? En dat allemaal in een prachtig bos waar de zonnestralen door de bladeren
scheen!

Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
In klas 3 en 4 zijn wij druk bezig geweest met meten. In
en rondom de school zijn we bezig geweest met het
meten van allerlei dingen: de lengte van het
schoolplein, het schoolbord, de hoogte van de
deuren, de lengte van meneer Gerard, de dikte van
onze schriften en zelfs de omtrek van het plein is
gemeten. Nu was er wel een beperking: linialen en
andere meetinstrumenten konden we niet gebruiken.
Er werd dus met van alles gemeten dat passend was
voor de grootte: potloden, vingernagels, gummetjes,
bezemstelen etc. Vandaag werd de uitdaging nog
groter. Ze mochten alleen meten met hun lichaam.

Zo ontdekten ze allerlei
lichaamsmaten: de el, de
voet, de span, de strek. Bleek
er wel een probleem te zijn,
want het podium bleek bij de
ene 5 stappen lang, de ander
7 stappen lang, of… Dat
probleem en de handigheid
om een passende
maateenheid te gebruiken
gaan we de komende tijd
oplossen!

Juf Dorine en meester Peter

Van klas 5-6
Geen mededelingen.
Juf Els en meester John

