
                  
                 

      

        Agenda 
 
 

  Datum     Activiteit     Opmerking   

30 november    MR- training 

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

12 december    3e Advent 

19 december    4e Advent 

23 december    Kerstviering     12:50u vrij 

 

 

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 29 november 2022                                                                                   Week 48 

 

 



    

 

 

 

Van de directie 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het zal sommige van u opgevallen zijn dat zowel Ilse als Yvon al een aantal weken niet op 

school zijn. Yvon is aan het herstellen van Corona. Het gaat inmiddels iets beter, maar het is een 

langzaam proces. 

Voor Ilse geldt dat haar energiehuishouding op dit moment niet in orde is. Het is nog niet 

duidelijk wanneer zij weer in staat is te werken.  

We wensen Ilse en Yvon veel rust, gezondheid en een voorspoedig herstel toe! 

 

Voor klas 1/2 betekent dit dat zij ondersteuning krijgen van Karin en Els. Els zal de dinsdag voor 

een groot deel klas 2 voor haar rekening nemen en Karin is op woensdagochtend aanwezig in 

klas 1/2. 

We hopen op uw begrip in deze situatie. 

 

Parro 

Bijna alle ouders is het gelukt om Parro te installeren op hun telefoon. Mocht u nog vragen 

hebben stel ze dan gerust aan Rosa.  

Bij ziekte ontvangen we graag een telefonisch bericht. Wij weten dan hoe het met uw 

zoon/dochter gaat en dat vinden we belangrijk.  

 

  Féminique Mulder 

 

 

Van de MR 

Op verschillende vlakken werken we aan de communicatie en helderheid van informatie. Op 

de website komt er ruimte waar de mensen die een rol op de Zevenster vervullen zich kort 

voorstellen met welke rol ze hebben en hoe ze benaderbaar zijn. 

Féminique zal in beeld brengen wat de precieze stappen zijn als er voor leerlingen behoefte is 

aan meer of andere begeleiding dan vanuit het standaardcurriculum wordt aangeboden.  

De MR heeft akkoord gegeven op het Corona draaiboek, maar ook gevraagd om een lijst van 

vragen en antwoorden op te stellen om hier een heldere uitleg over te geven. Deze lijst kan ook 

in de tijd aangevuld worden, zodat ouders bij vragen snel informatie kunnen verkrijgen met 

betrekking tot Corona maatregelen. 

 

Mocht je zelf tegen dingen aanlopen schroom niet om de MR leden en Féminique te 

benaderen. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Algemeen 

 
Sint- Nicolaas op 5 december bij ons op school! 

Zoals jullie 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! 

 

Knutsel pieten van de Zevenster! Denken jullie eraan om alle 

cadeaus deze week in te leveren!? Graag voor donderdag 

1 december. Veel plezier met de laatste loodjes! 

 

 

 

Streetwise 

 

  



 

   

 

Creatieve Verbindingsochtend  

* Bijenwaskaarsen maken * 

Afgelopen vrijdag hebben we met een mooie groep de adventskransen voor in de klassen en 

de grote zaal gemaakt. Leuk om zo samen te doen en om op deze manier iets voor de school 

te betekenen. Voor velen was het de eerste keer dat ze een krans maakten, zo kun je dus nog 

altijd iets nieuws leren. 

Tijdens de adventsperiode wordt er elke nieuwe adventszondag een kaars aangestoken (op 

school zal dit op de maandag zijn). Deze kaarsen symboliseren de overwinning van het duister, 

de toename van het licht. 

Vlak voor kerst branden er dan vier kaarsen waarna met kerst dan het grote licht wordt 

(weder)geboren. 

 

Ik vind het leuk om hier ook een kleine activiteit aan te verbinden tijdens de creatieve ochtend. 

Elke ouder die wil kan daarom aanstaande vrijdag 2 december kaarsen rollen van bijenwas-

raat, welke je dan thuis kunt branden óf bijvoorbeeld cadeau kunt doen aan iemand die je wel 

een lichtpuntje gunt. De bijdrage voor deze activiteit is €0,75 per kaars. 

 

Wil je niet meedoen, 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 

06-41751952 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Van de kleuters 
 

We zijn de adventsperiode begonnen afgelopen maandag met een sfeervolle adventstuin. 

Fijn ouders, dat jullie erbij konden zijn! 

 

Woensdag gaan we schaatsen, gezellig. Willen jullie eraan denken dat er wellicht 

parkeerkosten zijn? (Geef het mij aan 

wanneer dit een bezwaar is.) 

 

En natuurlijk is Sint met zijn rommelpiet bij 

ons op school geweest in de nacht. 

 

Gelukkig heeft hij op een brief geschreven 

dat hij op 5 december toch echt overdag 

bij ons op school komt. 

 

Wij zijn er klaar voor en genieten nog 

steeds van het varen op de grote boot: 

 

 

En het bakken van echte 

sinterklaasstafjes. 

 

Denken jullie nog aan het inleveren van 

het kadootje??? 

 

Juf Dorien en juf Ellen 

 

 

 

 



 

 

 

 

Van klas 1-2 
 

Klas 1 en 2 

We hebben de 'u' geleerd en hebben deze toegevoegd aan de ster waar we alle korte 

klanken in hebben geplaatst. Ook de 'a' hebben we daar vorige week nog in geplaatst. Maar 

hebben daarnaast ook nog een mooie zAk getekend van sinterklaas vol met cadeautjes! Als 

laatste van deze kern hebben we gisteren de j van jojo geleerd. Deze week ronden we kern 4  

af en starten we volgende week met een nieuwe kern. We merken nu rondom de drukte van 

sint dat een aantal kinderen weer hakkend leest. Probeer elke dag 10 minuten, hardop samen 

met uw kind te blijven lezen. Dit doen we zoemend/ zingend. Het gaat niet om de snelheid! 

Lekker lezen samen! Boekjes uit de bieb kunnen worden gelezen met een S aan de zijkant of 

M3. 

We knutselen en tekenen veel van de sint. Zingen sinterklaasliedjes en doen sociaal 

emotionele spelletjes. We moedigen elkaar aan en helpen elkaar goed. 

 

Klas 2 is aan het rijmen en gaat een sinterklaasgedicht schrijven. We doen veel reken 

oefeningen en vullen hele tientallen aan. Het gaat steeds beter! Knapperds! Oefening baart 

kunst! 

 

Woensdag gaan we fijn naar de schaatsbaan in het centrum van Oldenzaal. Twee ouders 

lopen mee en onze stagiaire Minke is deze dag ook gezellig mee! Graag uw kind 

handschoenen en een muts meegeven. Anders mogen ze niet op de ijsbaan. En eigen 

schaatsen mogen ook mee. (Zie bericht van Féminique voor verder informatie.) 

 

Maandag vieren we sinterklaas op school. Komen jullie maandag ochtend allemaal samen 

met jullie kinderen, Sint- Nicolaas en zijn pieten toezingen? Alle kinderen zijn deze dag om 12.50 

uur uit! 

 

Helaas moeten we juf Ilse al een paar weken missen. We wensen haar veel sterkte en hopen 

dat ze snel weer opknapt. Doordat we juf Ilse moeten missen zijn klas 1 en 2 alle dagen, 

behalve op de dinsdag, samen in de groep. Op de dinsdag is juf Els er en kan zij apart met klas 

2 aan het werk. De kinderen doen allemaal heel goed hun best om rekening te houden met 

elkaar. Omdat klas 1 om de dag een nieuwe letter leert wordt er veel zelfstandigheid van klas 

2 verwacht. Heel knap hoe de kinderen van klas 2 hierin meegaan! 

  

Juf Els en juf Kim 

   

  



 

   

Van klas 3-4 
 

Afgelopen vrijdag bracht de klas een bezoekje aan het Palthehuis voor een les over barok. Eerst 

mochten we getuige zijn van de ondertekening van het lokaal convenant cultuureducatie. 

We mochten op de foto in de statige kamer en daarna was het tijd voor cultuur! 

In de klas hadden we ons al voorbereid hoe het was om plafondschilderingen te maken 

(gewoon binnen bereik aan de onderkant van onze tafel)…gelukkig konden kussentjes iets van 

het zware werk verlichten. 

In het Palthehuis kregen we niet alleen te horen over de pruikentijd, maar konden we het ook 

beleven. Pruiken passen, parfum tegen de stank, gepoederde neuzen…en daarna écht 

verkleden. 

Eén leerling merkte gevat op dat gelukkig nu niet meer het huidige schoonheidsideaal 

hetzelfde is. Anders zou hij bij het huwelijksaanzoek worden afgewezen, omdat hij een dikke 

kont zou hebben! 

  

Er waren toch wel wat barokke deelnemers tussen, die niet genoeg konden krijgen van de 

mooie hesjes, vestjes, jurkjes en parfum. 

Een beetje witgeneusd konden we weer terugfietsen naar school, weer wat wijzer over de 

barok. 

  

 

 

 

   

   

 

 

  Juf Dorine en  

  meester Peter  



 

 

 

Van klas 5-6 
 

Geen mededelingen. 

 

Meester John en juf Els 
 

 

 

 


