
 

               

          

        Agenda 
 
 

  Datum     Activiteit     Opmerking   

22 november    MR- vergadering 

23 november    Schoen zetten op school 

23 november    Streetwise     8.30u 

27 november    1e Advent 

30 november     MR- training 

5 december     2e Advent & Sinterklaasviering  12:50u vrij 

 

 

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 15 november 2022                                                                                   Week 46 

 

 

Tekening: Huub Mulhof 



    

 

 

 

Algemeen 

 
Gymlessen 

Deze week is er op donderdag gym. 

 

Luizen 

Er zijn helaas luizen geconstateerd! 

Dringende oproep aan alle ouders van school om hun kind(eren) te blijven controleren en 

indien nodig, te behandelen en/of te kammen. 

Kammen is sowieso een goede (preventieve) maatregel. Kam met een speciale, fijne 

luizenkam. Bij vragen/advies, vraag juf Ellen of 1 van de luizenmoeders. 

Na de kerstvakantie zal er op school weer een controle zijn. 

 

Sint Maarten op De Zevenster 

 



 

  

 

 

Sint- Nicolaas is weer in ons land! 
 

Schoen zetten op school 

De Sint en zijn Pieten zijn weer in ons land aangekomen, 

En brengt vele kinderen aan het dromen. 

Over moois en lekkers in de schoen. 

Daar willen wij op school ook aan mee doen. 

 

Hierbij het verzoek aan de ouders om woensdag 23 november een extra schoen mee te geven, 

zodat deze op school gezet kan worden en de Sint met zijn Pieten er wat in kunnen doen. (Voor 

klas 1/2 is dit niet nodig omdat zij al extra klassenschoentjes op school hebben.) Aan de ouders 

van kinderen met een allergie voor pepernoten en/of schuimpjes, het verzoek om zelf 10 

pepernoten en een schuimpje of vervanging daarvan in een zakje te doen met de naam en 

klas van het kind erop. Dit kan dan voor 23 november aan de klassenouder gegeven worden. 

 

Aankomst Sint-Nicolaas op maandag 5 december 

Zullen de Sint en zijn pieten de Zevenster weer vinden? 

Hopelijk die dag een mooi weertje zonder wervelwinden. 

We zullen weer met de hele school uit volle borst Sint liederen zingen. 

Hopelijk hoort de Sint dat en zullen de pieten vrolijk rondspringen! 

 

Op maandag 5 december hopen wij Sint- Nicolaas weer bij ons op school te mogen  

ontvangen en vieren we gezamenlijk zijn verjaardag. 

 

We verwachten de kinderen zoals gewoonlijk om 8.15 uur op het plein en gaan gezamenlijk de 

klas in. Rond half 9 zullen wij ons voor de school verzamelen om allemaal de Sint toe te zingen. 

De ouders zijn ook van harte welkom om mee te komen zingen! 

De kinderen zijn deze dag om 12.50 uur vrij. 

Voor iedereen een fijn Sint-Nicolaas feest gewenst. 

 

 

Groeten van de Sinterklaas commissie 

 

 



   

   

   

 

Creatieve Verbindingsochtend 

 

Wat een prachtige lantaarns zijn er gevouwen afgelopen vrijdag! Heel leuk dat we met zo'n 

grote groep waren. 

 

Aankomende vrijdag 18 november gaan we nog weer verder met de kabouterfamilie. 

Ook kan de werkgroep voor 5 dec gelijk bij aanvang van schooltijd voor ongeveer een 

kwartiertje wat extra handen gebruiken in het handwerklokaal. 

 

Als andere ouders het leuk vinden om regelmatig (of eenmalig) een creatieve activiteit te 

organiseren op de vrijdagochtend dan is daar zeker ruimte voor. Ook suggesties voor 

activiteiten die je nog graag eens zou willen doen zijn welkom. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Van de kleuters 
 

De Sint is in het land… 

In de klas lopen de ‘sinten’ en pieten 

inmiddels ook rond. Ze zijn heerlijk aan het 

knutselen, spelen en werken. Ik vind dit toch 

altijd een heerlijke tijd voor kleuters.  

           

 

 

 

 

   

 

 

      Wij halen de spanning eruit en doen het  

      plezier erin! 

 

 

 

 

 

Het zelfmaak-kadootje voor 5 december 

mogen jullie bij mij inleveren uiterlijk 30 

november.  

Graag geheim houden voor de kinderen! 

Ik ga de kadootjes voor jullie kleuters 

inpakken. 

 

 

 

Juf Dorien en juf Ellen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Van klas 1-2 
 

klas 1 en 2 

We hebben drukke weken achter de rug met de Bazaar en Sint- Maarten. Je merkt aan de 

kinderen dat ze hier wat onrustig en soms moe van zijn. En nu is de Goedheiligman ook nog 

weer in het land aangekomen... nog meer prikkels! We merken dit zeker in de klas. Er zijn wat 

meer akkefietjes en de kinderen hebben soms een wat korter lontje. Allemaal heel 

begrijpelijk... We proberen dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. 😉 

 

Klas 1 

Klas 1 start woensdag met kern 4. Ze kunnen niet wachten! Wat heerlijk actief en leergierig. Ze 

werken hard en hebben het leuk samen. Met rekenen zijn we aan het splitsen. Natuurlijk zullen 

we deze week ook wat pepernoten gaan splitsen! 

 

Klas 2 

Met klas 2 hebben we al de tafel van 5 geoefend met pepernoten! Allemaal leuke 

rekenspelletjes die de kinderen erg leuk vinden om te doen en vervolgens natuurlijk de 

pepernoten op te eten! 

 

Klokkijken blijft lastig! Graag regelmatig vragen door de dag heen! Hoeven ze gelukkig ook 

niet in 1 x te kunnen natuurlijk. Maar wel fijn als jullie als ouders hier ons extra bij helpen. 

 

   

Juf Ilse, juf Els en juf Kim 

   

  



 

 

   

Van klas 3-4 

 
Wat hebben we samen een prachtig Sint-Maartensfeest gevierd. Enthousiast in de ochtend de 

pompoenen uitgehold met hier en daar een pleistertje plakken.. en in de avond in een mooie 

optocht buiten en keer op keer de liedjes herhaald en meegezongen en daarna samen 

nagenieten met een speculaasje en chocolademelk. 

  

Na het Sint-Maartensfeest is er een ander project waar we als klas aan meedoen:  

”Geluksvogels”. 

De Tubantia heeft op 12 december een extra bijlage met de titel “Geluksvogels” en daarbij 

wordt onze klas betrokken. De komende vrijdagmiddagen wil ik met de kinderen hiermee aan 

de slag en deze vrijdag komt iemand van de krant uitleg geven over het project. We denken 

dat het meteen een mooie gelegenheid is voor onze school om zichtbaar te worden voor de 

Tubantialezers! 

Graag zou ik van jullie als ouders expliciet willen weten welke kinderen er bij dit project NIET 

zichtbaar mogen worden in de krant. Ik ga ervan uit dat de kinderen met voornaam mogen 

worden genoemd. 

 

Op vrijdag 25 november hebben we een workshop in het Palthehuis in het kader van 

cultuureducatie en worden de kinderen met de fiets op school verwacht. 

Is er een ouder die van 12.15 -14 uur kan meefietsen? 

 

Ook alvast vooruitkijkend naar woensdag 30 november: dan is er schaatsen op de markt. 

Is er een ouder die mee kan naar het schaatsbaantje? 

Dit is meteen de dag dat de 5 december pakjes kunnen worden ingeleverd in het saphok. 

 

Juf Dorine en meester Peter  

 

 

Van klas 5-6 
 

Geen mededelingen. 

 

Meester John en juf Els 
 

 

 

 


