
               

         

        Agenda 
 
 

  Datum     Activiteit     Opmerking   

2 november     Ouderavond kleuterklas 

6 november     Bazaar     11.00u-15.00u 

10 november    Studiemiddag team   Vrij om 12:50u 

10 november    Werkavond Sint, klas 3-4   19.30u-21.00u 

11 november    Sint Maarten    Vrij om 12:50u 

22 november    MR- vergadering 

27 november    Advent 

 

 

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 1 november 2022                                                                                   Week 44 

 

 



    

 

 

 Algemeen 

   
Klein feestje    
Afgelopen woensdag was meester John op de dag af 30 jaar in 

dienst van onze prachtige school. Dat was natuurlijk reden voor 

een klein feestje! 

Dank voor je jaren lange inzet meester John!!! 

 
  Gymlessen 

  Deze week is er op woensdag en donderdag gym. 

 

 

  Herinnering 

  22 november is er weer een MR- vergadering. Heb je nog onderwerpen mail deze  

  naar mr@vrijeschoololdenzaal.nl of spreek Johan of Sterre aan op het schoolplein.  

  Peter en John hebben ook aangegeven dat je hen kunt aanspreken. 

 

 

  Tassen 

 

Zouden jullie je kind(eren) deze week een tas 

mee willen geven naar school? 

  

Deze hebben we nodig om de spullen uit de 

tafels van de kinderen te doen, zodat we de   

klassen leeg kunnen maken voor de Bazaar. 

       Alvast bedankt! 

 

 

 

 

  Glazen potjes voor Sint Maarten 

  Vrijdag 11 november vieren wij Sint Maarten op school. 

  De school wordt sfeervol verlicht door vele lichtjes. Wij zijn nog  

  op zoek naar glazen, doorzichtige potjes waar wij   

     waxinelichtjes in kunnen doen.  

Hebben jullie nog lege potjes over? 

We zouden het fijn vinden als deze schoon meegenomen 

kunnen worden naar school. 

Alvast bedankt! 

   

  

mailto:mr@vrijeschoololdenzaal.nl


   

 

   

   

Creatieve Verbindingsochtend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag zijn we begonnen met het maken van een kabouterfamilie van hout en wol 

vilt. We gaan hier aankomende vrijdag mee verder. Ook starten er dan nog een aantal mensen 

met het maken van hun kabouters. 

 

Wil jij ook nog aansluiten? Dan kun je je bij mij aanmelden, zodat ik materiaal voor je mee kan 

nemen. De kosten bedragen €3,- . 

Laat je niet afschrikken als je geen ervaring hebt met handwerken, het ziet er moeilijker uit dan 

het is 😉 en tijdens de koffieochtenden is er alle tijd voor hulp en uitleg. 

We zullen nog een aantal vrijdagen hier aan werken (van ongeveer 8.20u tot 10.00u). 

Koffie/thee en alle benodigde materialen zijn aanwezig.  

 

Wil je niet handwerken, maar vind je het gewoon gezellig om er bij te zitten? Voel je welkom! 

 

Manon ter Riet, moeder van Rosa - Kleuterklas 

0641751952 

 



 

 

 
Nieuwsbericht Bazaar 2022 - 31 oktober 2022 

********************************************************************************************* 

********************************************************************************************* 

6 november 2022 
 

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

********************************************************************************************* 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De voorbereidingen lopen op volle toeren. Het helpt ons enorm dat er zo enthousiast gereageerd wordt door het 
invullen van de enquête.  

Superfijn dat jullie kunnen en willen helpen bij opbouw, afbreken en andere activiteiten waarvoor hulp nodig en  
bij koken en bakken. 

Nog baksels gevraagd 
Aanmeldingen om soep te maken zijn er inmiddels voldoende. Baksels zijn daarentegen zeer welkom. Wil je 
helpen bakken? Vul dan via onderstaande link  in wat je zou willen bakken.   
 
De link vind je ook onderstaand nogmaals. 
Link naar enquête: https://forms.gle/UwgNPutjwMtv53vr7 

Uitnodiging voor de kinderen 
De kinderen krijgen dinsdag een brief mee met informatie over de bazaar.  
Dit alleen ter informatie. 

Contant geld 
Voor alle activiteiten die door de organisatie op zich genomen zijn, kun je met pin betalen. Dat is ten opzichte van 
voorgaande jaren een prachtige ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat wij je, als je van plan bent te komen, toch verzoeken 
om contant en kleingeld mee te nemen. Uiteraard kun je ook gewoon loten en lekkers in het restaurant kopen met contant 
geld. Er zijn veel standhouders die niet de mogelijkheid hebben om met de pin te betalen. En het zou natuurlijk zonde zijn als 
je oog op iets prachtig moois valt en je hebt geen muntjes en briefjes bij je.  

Tot zover deze laatste  berichtgeving via de Minstreel.  
 

De Bazaarcommissie 

 

 

 

http://www.facebook.com/bazaardezevenster
https://forms.gle/UwgNPutjwMtv53vr7


 

 

 

Van de kleuters 
 

Juf Dorien heeft deze week haar toetsweek en is dus niet aanwezig. 

Volgende week is ze er iedere dag, fijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag hebben we heerlijk ‘gekleid’. 

Bijna alles klaar voor zondag… 

Komt allen naar onze Bazaar, gezellig! 

 

Maar eerst morgenavond onze ouderavond. Start 19.30 uur. Tot dan! 

 

Juf Ellen 
 

 

 

 

 



 

 

Van klas 1-2 
 

klas 1 

Afgelopen week hebben we de d geleerd. De d van Dikkie Dik, ligt voor de deur, leg neer kijk 

af. En de oe van de uil die zegt oehoe; oe, 1 oog open 1 oog toe. Leuk als u de kinderen vraagt 

naar de letters en de bijbehorende gebaren. De d is een medeklinker en de oe een 

tweetekenklank. 

We leren rekenen door veel oefeningen te doen; we bouwen met bekers een toren van 5 

bekers. We proberen de toren om te gooien met een pittenzak; hoeveel bekers zijn er af 

gevallen? Welke som hoort hierbij? 5 - 3 = 2 

 

klas 2 

We zijn onder het rekenen druk met de klokken in klas 2. De analoge en digitaal tijd. Het is fijn en 

goed als u met uw kind hier thuis ook mee oefent. Met de klok van de magnetron/ oven of 

radiowekker = digitaal en met de klok met wijzers= analoog. Heb het er dagelijks over; hoe laat 

staan we op? Hoe laat eten we 's avonds? En hoe laat moet je in bed liggen? 

Momenteel oefenen we met kwartieren; kwart over en kwart 

voor. Een kwartier is 15 minuten. Minuten worden aangegeven 

met de lange wijzer. Minuten staan achter de dubbele punt. De 

hele uren staan voor de dubbele punt op de digitale klok. En zo 

verder. We helpen samen de kinderen als we het hier dagelijks 

over hebben en de tijden benoemen.  

Over een half uur gaan we naar bed, hoe laat is het dan? Over 

een kwartier moet je thuis zijn, hoeveel minuten is dit en hoe 

laat is het dan? 

 

Veel klok kijk plezier! 

 

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 
 

 

 

 


