Minstreel

Dinsdag 25 oktober 2022

Week 43

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

2 november

Ouderavond kleuterklas

6 november

Bazaar

10 november

Studiemiddag team

Vrij om 12:50u

11 november

Sint Maarten

Vrij om 12:50u

22 november

MR- vergadering

27 november

Advent

Van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne, ontspannen herfstvakantie gehad en zijn de kinderen
weer voldoende opgeladen voor de komende periode.
Als team vinden we uw mening erg belangrijk. We kijken dan ook met een goed gevoel terug
op de input die u ons tijdens de algemene ouderavond gegeven heeft. De
grondsteenspreukwerkgroep zal deze input meenemen naar het volgende overleg en indien
nodig opnieuw naar uw input vragen.
Via de ouderenquête kunt u ook waardevolle input aan ons geven. Door het invullen van de
ouderenquête kunnen wij ons een beeld vormen van wat er zoal bij u leeft en welke
onderdelen op onze school meer aandacht behoeven. Hoe meer respons we van u krijgen des
te vollediger wordt ons beeld. Mocht het er bij u tot nu toe bij ingeschoten zijn dan wil ik u
vragen de enquête alsnog in te vullen. Het is overigens de bedoeling dat beide
ouders/verzorgers de ouderenquête invullen. Heeft u meerdere kinderen op school dan vult u
één enquête in voor al uw schoolgaande kinderen. Het is dus de bedoeling dat elke
ouder/opvoeder uiteindelijk één enquête invult.
Hierbij nog één keer de link en de toegangscode die u nodig heeft voor het invullen van de
ouderenquête:
www.comparant.nl/OTP
Toegangscode: ATHd3361
Féminique Mulder

Algemeen
Creatieve Verbindingsochtend. Vrijdag 28 oktober.
Vanaf aanstaande vrijdag kunnen ouders die het leuk vinden
aan de slag met het maken van een kabouterfamilie. Mooi
voor thuis op een seizoenstafeltje (of misschien een leuk
cadeau voor 5 december?). De familie bestaat uit 4 houten
kaboutertjes met een puntmuts-manteltje van wollen
sprookjesvilt.
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.
Ook wanneer je niets voor handwerken voelt ben je van harte welkom om er gezellig bij te
komen zitten! We zitten in het handwerklokaal, het achterste lokaal in de school, achter de 2
kleuterklassen.
We zullen hier een aantal vrijdagen achter elkaar aan werken van ongeveer 8.20 tot 10.00, dus
voel je ook welkom om een latere week aan te sluiten.
Koffie/thee en alle benodigde materialen zijn aanwezig.
De kosten bedragen €5,-. Mocht dit een drempel zijn, laat me dit dan weten dan verzinnen we
een oplossing.
Aanmelden kan bij Manon, moeder van Rosa (0641751952).

Kinderboekenweek: Het Gi-Ga-Groene schoolplein
Vrijdag voor de vakantie hebben alle klassen hun ideeën voor het nieuwe schoolplein aan
Huub Zoontjes, de tuinontwerper, gepresenteerd. Er zijn prachtige tekeningen en mooie
maquettes gemaakt door de kinderen. Een greep uit alle wensen: schommels, schommels en
nog meer schommels, hoge glijbaan, duikelrekken, stoepje om vanaf te springen, bloementuin,
moestuin, dieren om te aaien, een loopbal (voor als je je energie kwijt wilt), veel boomhutten,
kabelbaan, etc.
Huub was heel blij met alle input en gaat nu aan de slag om een schetsontwerp te maken.
Vrijdag 18 november zal hij dat plan aan de kinderen voorleggen.

Van de conciërge
Goederen verkoop Blikpunt
Voor alle ouders/ verzorgers van kinderen van onze school
is er de mogelijkheid tot het kopen van spullen uit het
Blikpunt.
Het bezichtigen van de spullen kan op as. woensdag 26-10 van 13.00- 14.00u en
vrijdag 28-10 van 14.45- 15.45u bij het Blikpunt.
Graag even aanmelden bij Gerard via g.siemerink@vrijeschoololdenzaal.nl.
De spullen kunnen verkocht worden voor een vriendenprijs en het geld zal ten goede komen
van de nieuwe school.
Groet, Gerard
Afmetingen van de goederen (zie foto’s hieronder)
Bar: 3,75 breed bij 2,40m diep
Koeling: 2 spoelbakken met kraan
Schapplanken: 86,8cm breed bij 32cm diep (3 stuks)
Schapplank: 110cm breed bij 36cm diep (1 maal)
Grote rvs afzuiging: ongeveer 2,60m breed bij 1,10m diep
Veel jaloezieën: moet je zien en zelf opmeten (40 stuks)
Aanrechtblok: 1,85m breed bij 61cm diep
Wasbak + kastje: zelf opmeten
Grote wasbak + kraan: ook zelf opmeten
Bovenkastjes keuken (4 stuks): zelf opmeten
Ronde spiegel: doorsnee 50cm.
Grote wasbak: 62 cm breed bij 46,50cm diep (2 stuks)
Verwarmingsketels (2 stuks): bouwjaar 2018
Plissé gordijnen: moet je zelf zien en opmeten
Veel radiatoren: moet je zien en zelf opmeten
Rond hekwerk: totale lengte 30m (5 recht en 16 iets-gebogen)
Oranje deur: 2.015m hoog bij 93 cm breed
Houten kapstok: 2,77m breed

Nieuwsbericht Bazaar 2022 - 25 oktober 2022
****************************************************************************************
****************************************************************************************

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

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via de administratie ontvangen jullie een aparte mail met het verzoek om een enquête in te vullen. Het vraagt
echt maar een minuutje van jullie tijd en jullie helpen ons als organisatie enorm door deze in te vullen.
Als iedereen de lijst invult, dan kunnen wij namelijk in een oogopslag zien wie bij welke activiteit wil helpen!
Heel graag voor of uiterlijk 28 oktober invullen.
De link vind je ook onderstaand nogmaals.
Link naar enquête: https://forms.gle/UwgNPutjwMtv53vr7

Kinderactiviteiten
In de enquête wordt ook informatie gegeven over de kinderactiviteiten. Superleuk om je kind(eren) en misschien
hun vriendjes, neefjes, nichtjes en buurkinderen hieraan te laten deelnemen. Je kunt op data genoemd in de
enquête in de voorverkoop een knipkaart aanschaffen voor 5 Euro. Op de dag zelf kosten de kaarten 6 Euro.

Tot zover de berichtgeving van deze week. De Bazaarcommissie

Van de kleuters
We werken in de klas hard om
ons ‘winkeltje’ voor de Bazaar
gevuld te maken! (De
kaboutertjes doen het niet
voor ons.)
We maken verschillende
mooie werkstukjes om te
verkopen, zodat we geld
verdienen om weer nieuwe
dingen voor onze klas van te
kopen.

En natuurlijk leven we ook al een
beetje naar Sint Maarten toe. Iedere
kleuter mag nl. plakken aan z’n eigen
lampion. Vrijdag 11 november lopen
we hiermee in het donker onze Sint
maartensoptocht.
Alle kleuter-ouders zijn woensdag 2
november van harte welkom op onze
ouderavond.
Belangrijk om je bij verhindering af te
melden bij Ellen, omdat er op deze
avond iets gemaakt gaat worden
voor 5 december. (Iedere ouder
maakt iets voor zijn eigen kind) Jaja,
ook jullie mogen de handen uit de
mouwen gaan steken!
Aanvang ouderavond is 19.30 uur!
(Tot ongeveer 21.00 uur.)

Juf Dorien en juf Ellen

Van klas 1-2
Wat fijn de kinderen weer in de klas te hebben. Iedereen lijkt er weer zin in te hebben. De
aankomende maanden worden een fijn samen zijn met Sint Maarten, Sint-Nicolaas, Advent
en Kerstmis in aantocht. De donkere maanden zorgen voor extra verbinding en
saamhorigheid. Ook zullen we aankomende week starten met het knutselen voor de Bazaar
die 6 november zal plaatsvinden.
Klas 1
We ronden deze week kern 2 af en starten met kern 3. We merken dat veel kinderen goed
gelezen hebben in de herfstvakantie, wat fijn! Maar helaas niet iedereen. Samen dagelijks
lezen met je kind is erg van belang in dit stadium van lezen, het leren van de letters en er
vervolgens hele woorden mee kunnen lezen. We moeten dit echt samen doen ouders.
We hebben jullie hulp hiervoor hard nodig. Lees elke dag 10
minuten hardop met jullie kinderen en help je kind waar het
niet lukt. Ga samen naar de bieb en laat het kind zelf de
boekjes uitzoeken. Als er een S of M3 aan de zijkant van het
boek staat kunnen de kinderen dit goed, zelfstandig lezen.
Maak lezen leuk! Maak het niet bijzonder maar gewoon! Dit
helpt ze in de toekomst bij alles wat ze moeten lezen/leren.
Hoe meer dit vanzelf gaat hoe prettiger en fijner het is om te
gaan lezen.
We zullen spel tips en leestips in de mail sturen.
Klas 2
We gaan bezig met tijdsbesef. Welke dagen van de week zijn er? Hoeveel dagen heeft een
week? Hoeveel weken zijn er? De maanden, de dagen in een jaar. Welke datum is het? Welk
seizoen is het nu? Door dit samen met jullie kinderen te bespreken komt het tijdsbesef
makkelijker en sneller.
Ook graag voor de kinderen in klas 2; blijf alsjeblieft lezen samen met je kind! Hardop! Elke dag
10 minuten.
Eten & drinken
We merken dat veel kinderen op de lange dagen te weinig eten mee hebben naar school.
Kinderen eten op school gemiddeld zo'n 1 á 2 boterhammen meer dan thuis. Het kost ze
allemaal erg veel energie. Zouden jullie samen met je kind willen bespreken hoeveel eten het
kind nodig heeft?
Handwerken
Op maandag en dinsdag hebben de kinderen handwerken. Juf Yvon zou het erg fijn vinden om
1 paar extra handen onder deze handwerklessen te hebben. Zijn er ouders die zouden kunnen
helpen op 1 van deze twee dagen?
Maandag 11.50-12.50u handwerken klas 2.
Dinsdag 11.00- 12.00u handwerken klas 1.
Je kan een mail sturen naar k.kloppenborg@vrijeschoololdenzaal.nl.
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

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

Van klas 5-6
De komende weken zullen staan in het teken van:
* de periode geschiedenis, waarbij we op onderzoek gaan naar het Oude Egypte en de OudGriekse beschavingen van Kreta en Mycene,
* de Bazaar op 6 november. Helaas kan ik, wegens verplichtingen elders, hierbij niet aanwezig
zijn. Toch doen de kinderen van klas 5-6 volop mee met dit mooie evenement:
- Als klas (koorklas = klas 4 en 5 - 6) zijn we druk bezig met het inoefenen van een aantal
liederen. Het is de bedoeling dat de kinderen van klas 4 en 5-6, gedurende de bazaar, een klein
concert gaan verzorgen. Claudia Huisken, moeder van een kleuter bij onze school, en ervaren
muziekdocente, zal op dit concert de kinderen van klas 4 en 5-6 leiden en begeleiden. Claudia
en ik hebben hierover goed overleg met elkaar.
- Daarnaast hebben heel veel kinderen van klas 5-6 zich opgegeven om mee te werken aan
een of meer podiumacts. De kinderen zijn hiervoor druk aan het oefenen, soms tijdens de
schoolpauzes, soms tijdens bepaalde lesuren die ik hiervoor ter beschikking stel. Claudia is de
organisator van het podiumgebeuren tijdens de bazaar. Ook hierover hebben Claudia en ik
goed overleg.
* het jaarfeest van Sint Maarten op 11 november, in de namiddag. Klas 5-6 zal, traditiegetrouw,
bij dit jaarfeest weer een bijzondere taak gaan vervullen.
Meester John en juf Els

