
                 

       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 22 november 2022                                                                                   Week 47 

 

 



    

 

 

 

Van de directie 

 
Mobiele telefoons 

De afspraak m.b.t. mobiele telefoons is dat zij in principe thuisblijven. Uiteraard kan er een 

uitzonderingssituatie zijn waardoor een leerling toch een telefoon mee moet nemen. Als dat het 

geval is blijft deze in de tas van de leerling. 

Een structurele uitzonderingssituatie graag doorgeven aan Féminique. 

 

Parro 

Gisteren zijn alle ouders/verzorgers via de mail uitgenodigd om Parro te downloaden. Als u deze 

uitnodiging niet heeft gehad kijk dan eerst in uw spambox. Staat het daar niet, wilt u dat dan 

melden bij Rosa? Zij helpt u graag verder. 

 

Studiedag 

Het is alweer bijna twee weken geleden dat onze rekenspecialist Kim samen met Gerben 

Deenen van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen onze studiedag heeft verzorgd. Kim en 

Gerben hebben samen lessen geobserveerd. Vervolgens hebben we met z'n allen gekeken wat 

goed ging, waar we meer van gaan doen en wat nog beter kan. Het was een hele 

inspirerende dag. 

 

Open dag en flyers 

Op vrijdag 20 januari hebben we een open dag voor ouders die interesse hebben in onze 

school en nog geen kinderen op De Zevenster hebben. Om deze ouders op de hoogte te 

stellen hebben we een prachtige flyer (waarvoor veel dank Christel en Ruud!). Heeft u een 

adres waarvan u denkt dat het goed is dat onze flyer hier hangt dan wil ik u vragen de flyer bij 

Gerard op te halen en op te hangen of te geven. Alvast hartelijk dank voor de moeite! 

 

 

  

  



 

 

 

Algemeen 

 
Gymlessen 

Deze week is er op donderdag gym. 

 

 

Gevonden voorwerpen 

De kleding kist op school met de gevonden voorwerpen zit vol met jassen, mutsen, 

binnenschoenen etc. Kom alsjeblieft even kijken wanneer je wat mist! 

In de laatste week voor de kerstvakantie wordt hij leeggemaakt. 

 

 

Nationale Voorleeswedstrijd 

Klas 5/6 is zich weer aan het voorbereiden voor de schoolronde van de Nationale 

Voorleeswedstrijd. 

Deze zal zijn op vrijdag 2 december in de zaal, de kinderen van klas 1 t/m 6 zullen daar 

toehoorders zijn.  

 

 

Het Nieuwe Groene Schoolplein 

Afgelopen vrijdag heeft Huub 

Zoontjes, de tuinarchitect, het 

schetsontwerp van de nieuwe 

schooltuin aan de kinderen van klas 1 

t/m 6 getoond. Hij is in de 

verschillende klassen geweest en 

heeft daar de plattegrond op de 

vloer gelegd. De kinderen konden zo 

allemaal goed zien wat er getekend 

was. Ze waren erg geïnteresseerd en 

dat kwam ook tot uiting in de vragen: 

Dat voetbalveld, komt daar gras op? 

En die lijnen op het veld, komen die 

er ook echt? Kun je vanaf de 

schommels wel de geiten zien? etc. 

Het is een eerste schetsontwerp, het is 

nu tijd om het plan meer definitief te 

maken. Wanneer er meer nieuws is 

zullen we dat hier melden. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

   

 

Creatieve Verbindingsochtend 

 

Fijn dat we afgelopen vrijdag de werkgroep voor sinterklaas konden helpen. Vele handen 

maken licht werk! 

Ook aanstaande vrijdag 25 november zou het fijn zijn als er in de ochtend wat mensen zouden 

kunnen helpen bij het maken van de adventskransen voor in de klassen en de grote zaal. 

Als je een snoeischaar hebt is het makkelijk als je die meebrengt, maar ook zonder kunnen we je 

hulp gebruiken. 

Daarnaast is er de gelegenheid om je kabouterfamilie af te maken, dit zal de laatste keer zijn 

dat we hier op school mee bezig gaan. Mocht je het nog niet af hebben en heb je hulp nodig 

dan kun je ze natuurlijk altijd nog een andere keer meebrengen. 

 

De vrijdag daar op zitten we al in de adventsperiode, waarvoor ik enkele activiteiten in 

gedachten heb. Mocht er nog iemand ideeën of suggesties hebben, dan hoor ik het graag! 

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

Binnen is het lekker warm. 

 

Manon ter Riet 

moeder van Rosa - Kleuterklas 

0641751952 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Van de kleuters 
 

 

 

Bij ons in de klas zijn 2 nieuwe kinderen gekomen: Lieke en Ros. 

Wij wensen ze, samen met hun ouders, een heel fijne tijd toe bij ons op school. 

 

Woensdag mogen de kleuters meedoen aan een Streetwise-les van de ANWB. 

Hoe kun je veilig oversteken… waar moet je op letten in het verkeer… waarom moeten 

kinderen in een autostoel? Etc. 

De materialen krijgen we hiervoor van de ANWB, maar juf Dorien en juf Ellen zullen deze les zelf 

gaan verzorgen in de tweede kleuterklas. 

 

Woensdag gaan we de schoen zetten in de klas. 

Graag allemaal een extra schoen, laars of slof mee!  

Donderdag gaan we samen kijken of Sint ons iets heeft gebracht. 

Juf Dorien en juf Ellen 

  

  

 



 

 

 

 

Van klas 1-2 
 

Klas 1 en 2 

We hebben afgelopen week weer twee nieuwe letters geleerd. Namelijk de W van water met 

daarin een walvis en de a. De a is een korte klank, net als de i, de o en de e die we al geleerd 

hebben. Alle korte klanken horen bij elkaar en hebben we in een vijfster geschreven. Binnenkort 

komt daar de u nog bij en dan kennen we alle korte klanken. 

Met rekenen zijn we aan het meten! We meten met vingers, handen en voeten. Maar we 

hebben ook meer geleerd over een liniaal. Wat kun je allemaal meten met een liniaal van 30 

centimeter? Een stoel is lastig... Maar een schrift of een gum en het krijtbakje kunnen we goed 

opmeten! Samen ontdekken we hoe we om moeten gaan met een liniaal. 

 

Klas 2 

We zijn deze week gestart met een nieuwe categorie bij spelling. Namelijk het langermaak 

woord. Dit zijn de woorden waar je achteraan een t hoort. Je hoort de t maar moet het woord 

eerst langer maken om te weten of het eindigt op een t of een d. 

Paard, ik hoor achteraan een t. Ik maak het woord langer; 2 paarden. Ik hoor de d. Dus ik schrijf 

paard met een d op het eind. 

Hier gaan we de aankomende tijd veel mee oefenen, want het is een lastige categorie. 

 

Met rekenen leren de kinderen aanvullen tot het hele 10-tal. Voorbeeld; 56 + 8 =. Eerst doen we 

56 + 4. We splitsen dus de 8 in 4 en 4. Vervolgens weten we dat 56 + 4, 60 is. Dan nog 4 erbij, dan 

is dus het antwoord 64. 

De splitsing is voor sommige leerlingen nog lastig. We gaan veel oefenen aan de hand van 

voorbeelden en met materialen als eierdozen en getallenlijnen. 

 

Sint- Nicolaas op 5 december bij ons op school! 

Zoals jullie in de vorige minstreel al hebben kunnen lezen komen op 5 december Sint- Nicolaas 

en zijn pieten bij ons op school! Daar zijn we enorm blij mee! Op deze dag krijgen de kinderen 

chocolademelk, pepernoten en een speculaasje. Wanneer uw kind een allergie heeft dan 

graag voor vervanging van bovengenoemde zorgen en op de dag zelf aanleveren in de 

keuken met de naam van het kind erop. De werkgroep ouders zorgen er dan voor dat alles bij 

het juiste kind komt. 

Graag net zoals gewoonlijk op een korte schooldag wel een 

tasje met eten mee naar school geven. 

We maken er weer een prachtig sinterklaasfeest van samen! 

   

Juf Ilse, juf Els en juf Kim 

   

  



 

   

Van klas 3-4 

 
Taalperiode klas 3 en 4 

Wij zijn in onze taalperiode woordsoorten aan het onderzoeken. Naast het ervaren van hun 

kwaliteiten willen we dat van deze woorden ook gebruiken op creatieve manieren. Zo hebben 

we via het ‘kinderzwerfboek’ het boek ‘HET KUNSTBOEK VOOR KINDEREN’ gebruikt. De opdracht 

was om de dichtvorm ‘elfje’ (gedicht van steeds 11 woorden) te gebruiken bij het kunstwerk 

‘huilende vrouw’ van Picasso. Hieronder een aantal resultaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Dorine en meester Peter   

  

 

 

 

 

 

 

 

  Juf Dorine en meester Peter  

Lisa: 

Tekening 

Kleurig, verdrietig 

De mevrouw huilt 

De buren horen het 

Snik 

Max: 

Vrouw 

Verdrietig kleurig 

Haar man overleden 

Huilend bij de begrafenis 

Tranen 

Quinten: 

Vrouw 

Zielige vrouw 

In een hoekje 

Nachten lang keihard huilen 

Zielig 

Faya: 

Begrafenis 

Zielige vrouw 

Bij de verwarming 

Haar hart barst open 

verdriet 

Mara : 

Vrouw 

Lachwekkend raar 

Ze krijst het uit 

Zielig 

Hessel: 

Huil 

Rustig zacht 

In een hoekje huilend 

Om haar man nachtenlang 

ai  

Klaas: 

Vrouw 

Krachtig rood 

In de buitenlucht 

Rouwend om haar hart 

Verdrietig 



 

 

 

Van klas 5-6 
 

Woensdag 23 november hebben de kinderen i.v.m. het verkeersprogramma van de ANWB 

allemaal hun fiets nodig! Kijk van tevoren even of het licht van de fiets het nog doet.  

Woensdag 30 november gaan we schaatsen op de schaatsbaan in de stad, ook die dag 

graag een fiets mee naar school.   

 

Meester John en juf Els 
 

 

 

 


