Minstreel

Dinsdag 11 oktober 2022

Week 41

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

12 oktober

Algemene ouderavond

19.30u

15 t/m 23 oktober

Herfstvakantie

1 week vrij

2 november

Ouderavond kleuterklas

6 november

Bazaar

10 november

Studiemiddag team

Vrij om 12:50u

11 november

Sint Maarten

Vrij om 12:50u

Algemeen
Creatieve Verbindingsochtend
We merken dat er onder de ouders animo is om onder het genot van een kop koffie of thee
creatief met elkaar bezig te zijn en ondertussen van de gedachten te kunnen wisselen. De
aankomende vrijdagen willen we de koffieochtenden hiervoor gaan inzetten.
De moeilijkheidsgraad van de creatieve activiteiten is laag, dus iedereen kan meedoen. Ook
wanneer je niets voor handwerken voelt ben je van harte welkom om er gezellig bij te komen
zitten.
We zijn vanaf aanstaande vrijdag (14/10) vanaf ongeveer 8.20 te vinden in het handwerklokaal
(dit is het achterste lokaal in de school, achter de 2 kleuterklassen).
Voor meer informatie vraag Manon, moeder van Rosa (0641751952).

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag vond de opening van de Kinderboekenweek plaats. Het team was
verkleed als tuinkabouter en ging samen met de kinderen naar buiten. Hoe moet dat toch
volgend jaar als we naar het Blikpunt verhuizen met onze mooie bomen, de tafeltennistafel, de
schommels en de klimtoestellen? Samen hebben ze geprobeerd het uit de grond te krijgen,
maar dat was veel te zwaar! Gelukkig kwam er een tuinarchitect om ons te helpen met het
maken van een ontwerp voor het nieuwe plein. Ook mogen alle leerlingen de komende week
hun ideeën voor het nieuwe schoolplein tekenen.
We zijn erg benieuwd naar alle ideeën!

Van de Medezeggenschapsraad
29 September hebben we de eerste MR vergadering in nieuwe bezetting gehad.
Sterre zal de rol van voorzitter op haar nemen in de MR. Peter en Johan zullen De Zevenster,
net als vorig jaar, vertegenwoordigen in de GMR. Johan zal in principe aan het einde van het
jaar stoppen en Sterre zal 2 jaar deelnemen aan de MR, dit zodat de continuïteit en
kennisoverdracht van de ouderparticipatie wordt gewaarborgd.
Een belangrijk punt in de vergadering was de benaderbaarheid van de oudergeleding door
de ouders. De notulen zullen na goedkeuring geplaatst worden op de website van De
Zevenster onder het kopje ouders en vervolgens medezeggenschapsraad. Ook zullen de
ouders van de MR zich hier voorstellen.
Inbreng voor de MR vergadering kan via mr@vrijeschoololdenzaal of schiet Johan of Sterre aan
op het schoolplein. Johan is wisselend aanwezig. Sterre is meestal maandag-, dinsdagwoensdagochtend en dinsdagmiddag om 14.30u op het schoolplein te vinden.
We zijn een Coronadraaiboek aan het voorbereiden samen met Féminique voor het geval er
maatregelen en adviezen komen. Wat we als MR belangrijk vinden is dat er helder is wat
verplichte maatregelen zijn en wat een dringend advies is. Een ander belangrijk punt is dat het
voor iedereen veilig is op fysiek en emotioneel vlak.
Er is nog geen vervanger voor Daisy gevonden. Féminique is bezig om alternatieven voor de
gymlessen in te zetten.
We zullen als MR samen met Féminique het jaarplan verder gaan uitwerken, waarin
gemeenschapsvorming d.m.v. ouderparticipatie, klassenouders en jaarfeesten een belangrijk
item is.
Namens de MR
John, Peter, Johan en Sterre

Nieuwsbericht Bazaar 2022 - 10 oktober 2022
*********************************************************************************************
*********************************************************************************************

6 november 2022
Volg de Bazaar via de facebookpagina: www.facebook.com/bazaardezevenster
*********************************************************************************************
Achter de schermen is de organisatie in volle gang. De komende tijd zullen er in de Minstreel dan ook oproepen
worden geplaatst. Deze week de volgende oproep;
Het Bazaar-restaurant
Het restaurant is één van de pijlers van de Bazaar. De opbrengst wordt bepaald door de home-made lekkernijen
die we er kunnen verkopen; jullie inzet is dus van groot belang!!
We vragen aan alle ouders om hieraan iets bij te dragen: ieder gezin heeft wel een eigenbak/kook-topper; denk
bijvoorbeeld aan een lekkere eigengemaakte taart, quiche, soep of ander lekkers! Twee, drie of nog meer baksels
mag natuurlijk ook!
We kunnen ook hulp gebruiken op de dag zelf, bij de afwas, achter het buffet en na afloop bij het opruimen.
Na de herfstvakantie zullen er aanmeldformulieren mee worden gegeven aan jullie kind(eren) en worden er
intekenlijsten opgehangen in school! Meer informatie volgt dus snel!
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
Hieronder 2 foto’s van klas 1 die aan het vilten is met de voeten.

Juf Yvon

Van de kleuters
Raphaël is bij ons in de klas gekomen!
Zijn broer Elias zit al in de eerste klas.
Wij wensen hem, samen met zijn
ouders, een heel fijne tijd toe bij ons
op school.

In deze laatste week voor de herfstvakantie genieten we van de Kinderboekenweek.
In de klas hebben we een knus ‘leeshuisje’ gemaakt waarin drie kinderen tegelijk onze mooie
boeken kunnen lezen. Lekker ingepakt tussen de kussens.

Donderdag aanstaande komt wethouder Maaike Rödel voorlezen in onze kleuterklas. Toch
bijzonder en leuk! (Vorig jaar kwam de burgemeester)
Op de Bazaar worden eigengemaakte kleuterwerkstukjes verkocht. Wij hebben hier kleine
glazen potjes voor nodig. (Bv van babyvoeding) Wie heeft deze voor ons?
Graag schoon en zonder etiket inleveren bij juf Ellen.
(Ook halve walnootdopjes zijn nog steeds welkom)
Juf Dorien en juf Ellen

Van klas 1-2
De laatste week voor de herfstvakantie is aangebroken. We hebben af en toe wat zieke
kinderen en je merkt dat veel kinderen wat moe raken. Aankomende week lekker even
uitrusten en genieten van het prachtige herfstweer. We wensen jullie alvast een hele fijne
herfstvakantie.
Graag wel in alle vakanties het lezen bijhouden! Dit geldt voor alle kinderen! We geven een
leuke leesbingo mee om het lezen extra te stimuleren. Graag elke dag 10 minuten hardop lezen
samen met uw kind.
Klas 1
Afgelopen week hebben we de t van
toren en de ee van de zingende engel
geleerd. Vandaag hebben we de b van
boom geleerd. Wat kunnen de kinderen al
goed lezen zeg. Jullie kunnen boekjes bij
de bieb lenen waar een S of M3 aan de
zijkant staat. Kijk wat samen lukt en lees
gewoon de letters die nog niet gaan voor.
Vergeet niet zingend te lezen.
Samen met Boertje Plus hebben we het
plusteken geleerd. Boertje Plus heeft 3
appels in de ene mand en 2 appels in de
andere mand, hoeveel appels heeft
Boertje Plus samen? Bij veel kinderen lukt
dit al goed. Sommige kinderen vinden het
nog lastig. Jullie kunnen thuis helpen door
bijvoorbeeld de vorken te tellen; er zijn 8
grote vorken en 4 kleine vorken. Hoeveel
vorken zijn dit samen? Of met kastanjes; 5
grote en 5 kleine kastanjes. Hoeveel zijn
het er samen?
Veel reken plezier!
Klas 2
We zijn druk bezig met de plank-woorden en de eer-eur-oor-woorden. We zoeken woorden met
deze categorieën, schrijven ze netjes op en proberen ze ook in het dictee goed te schrijven.
Natuurlijk lezen we ook lekker in de nieuwe boeken die we in het kader van de
Kinderboekenweek hebben gekregen.
Deze week gaan we ook nog verder met de ideeën voor het nieuwe Groene schoolplein.
Vrijdag mogen we dat immers presenteren.
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

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

Van klas 5-6

Bovenbouw Vrijeschool De Berkel Zutphen
Informatieavond voor ouders:
Woensdag 16 november 2022 om 20:00 uur (locatie Weerdslag 14a).
Deze avond is voor ouders met een kind in klas 6 op een vrije basisschool.

Mini-lessen*:
Vrijdag 9 december 2022 van 13:15 tot 15:00 uur (locatie Weerdslag 14a).
Deze middag is voor kinderen in klas 6 van een vrije basisschool.
*Aanmelden voor de mini-lessen kan van 1 t/m 22 november '22 via onze website.

Open Dag:
Zaterdag 28 januari 2023 van 10:00 tot 14:00 uur (locatie Weerdslag 14a).

Open Huis Regge*:
Woensdag 8 februari 2023 van 13:15 tot 15:00 uur (Locatie Dieserstraat 52).
* Aanmelden voor het Open Huis kan vanaf 17 januari '23 via onze website.

Meester John en juf Els

MENS-ZIJN IN DEZE TIJD: inzicht in het eigen levensverhaal.
Een cursus voor ouders.
“Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts
begrepen”
S.Kierkegaard
Je bent als mens een bijzonder wezen dat in deze tijd leeft. In je levensverhaal kun je inzicht, inspiratie en erkenning
vinden door jezelf te ontmoeten. Elke fase in je leven is vormend en betekenisvol en als je goed kijkt, kun je zien wat
bepalend is geweest (en is) voor de keuzes die je nu maakt.
In deze cursus kijken we naar de verschillende levensfasen- die opgedeeld zijn in periodes van 7 jaar.
Elke fase heeft zijn eigen kleur en wetmatigheden; en welke zijn dat dan?
Welke fases heb je doorlopen en wat zegt dat over hoe je nu in het leven staat?
Tijdens deze 5 bijeenkomsten onderzoeken we vanuit een overzicht de levensfasen en hun werkzaamheid en hoe
dat in jouw leven jouw specifieke kleur heeft gekregen.
Door als ouder naar je eigen jeugd en opvoeding te kijken, kun je als vrijer mens opvoeden.
Dit zullen we onderzoeken in diverse werkvormen- individueel en samen en (soms) ondersteund met kunstzinnige
opdrachten.
Het onderzoeken van de eigen biografie en het delen van inzicht en begrip, is vreugdevol!

Data: woensdagavond 19.30-21.30 uur
26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11
Plaats: Vrijeschool De Zevenster
Kosten; 75,- gehele cursus

Cursusleiders:
Antonia Hilhorst, biografisch coach
Dorine Berkhout, biografisch coach
Beiden opgeleid aan het Instituut voor Biografiek te Driebergen en lid van Beroepsorganisatie Biografiewerk.

Voor info en aanmelding:
antonia@bureaudran.nl
dorine@berkhoutbiografiek.nl

Team De Zevenster

