
 

         

         

        Agenda 
 
 

  Datum     Activiteit     Opmerking   

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 8 november 2022                                                                                   Week 45 

 

 



    

 

Van de directie 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

Afgelopen zondag hebben we een prachtige Bazaar gehad met een geweldige opkomst! En 

wat een super organisatie, namens het hele team veel complimenten aan iedereen die dit 

heeft mogelijk gemaakt. 

Tijdens de Bazaar heb ik informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de 

verbouw van het Blikpunt. Vorige week is de aanbesteding geweest. Niehof aannemersbedrijf 

(bouwkundig) en Winkels Techniek (installaties) hebben de aanbesteding gewonnen en de 

gunning is geweest. Morgen zal de eerste kick-off bouwvergadering plaatsvinden. Daarna 

starten de aannemers met hun werkvoorbereiding en de eerste sloopwerkzaamheden. 

 

En we zijn nauwelijks klaar met het opruimen van de Bazaar en het volgende feest is alweer in 

aantocht. Aankomende vrijdag vieren we namelijk Sint Maarten. Hierover vindt u verderop in 

deze Minstreel meer informatie. Het meest belangrijke wat we door alle drukte zijn vergeten 

eerder te melden is dat we de leerlingen vrijdagavond om half 6 op school verwachten. We 

begrijpen dat dit heel kort dag is om dit mede te delen, onze excuses hiervoor. 

 

 

Algemeen 

 
Babynieuws   
Juf Daisy is inmiddels bevallen van hun zoon Stef.  

Zowel Stef als Daisy maken het goed. 

 

Gymlessen 

Deze week is er op woensdag en donderdag gym. 

 

Zelftesten 

Er zijn nog steeds gratis zelftesten aan te vragen bij Gerard en/ of Rosa. 

 

Luizen 

De eerstvolgende luizencontrole zal na de kerstvakantie zijn. 

Aan alle ouders de vraag om hun kinderen tot die tijd nog eens te controleren. 

Wanneer er luizen en/of neten zijn geconstateerd graag doorgeven aan juf Ellen. 

Bij twijfel mag je ook altijd een deskundig oog van een luizenmoeders erbij vragen. 

 

Klassenouderoverleg 

Op 27 oktober heeft er weer een klassenouderoverleg plaatsgevonden. In de klassen loopt het 

goed; er wordt goed gewerkt, er is een fijne sfeer en iedereen is druk bezig geweest met 

knutselen voor de Bazaar (bedankt!). 

Het Michaëlsfeest heeft inmiddels (al een tijdje geleden) plaatsgevonden; vele helpende 

ouders, genietende kinderen, volop betrokkenheid en verbinding! 

We vinden het fijn om zovelen van jullie te zien op de koffie- en creatieve ochtend, voor 

degenen die nog niet zijn geweest; voel je welkom op de vrijdagochtend! 

Op 19 januari vindt het volgende klassenouderoverleg plaats; input hiervoor kunnen jullie 

doorgeven aan de klassenouders. 

   



   

   

  Vrijdag, 11 november: viering Sint Maarten op de Zevenster 

Martinus, Sint Maarten, waarom herdenken wij hem?  

De essentie bij het feest van Sint Maarten is het beeld van Martinus 

en de bedelaar. Martinus, officier in het Romeinse leger, ziet bij de 

stadspoort van Amiens een arme verkleumde bedelaar. Hij krijgt 

medelijden met deze man en geeft hem zijn halve mantel. Zijn halve 

mantel. Zo kan de bedelaar het lekker warm krijgen, maar zo 

behoudt Martinus ook de mogelijkheid om warm te blijven in dit kille 

jaargetijde. “Geef, maar verlies jezelf niet.”  

Ter voorbereiding van het feest:  

De liedjes:  

In de week voorafgaande aan het feest zullen we een aantal St. 

Maartenliedjes gaan oefenen. Deze liedjes staan onderaan in deze 

bijlage opgenomen.  

 

Betreffende het knollen hollen:  

Om ervoor te zorgen dat het een mooie viering wordt, moet er tijdig voor bepaalde dingen 

gezorgd worden: Vanaf maandag 7 nov. zijn op school pompoenen te koop. Het is de 

bedoeling dat ieder kind van klas 1 t/m klas 6 een pompoen koopt. Behalve de pompoen 

nemen de kinderen van klas 1 - 6 hebben daarvoor een mesje, gutsje of appelboor o.i.d. (met 

een plakkertje met daarop de naam van de eigenaar) mee naar school.  

 

De viering van Sint Maarten op de Zevenster: De feitelijke viering zal plaatsvinden op vrijdag 11 

november en zal duren van 17.30u tot ongeveer 18.30 u.  

Het feest bestaat uit twee delen: 

 Deel 1 van het feest:  

• De kinderen van klas 5-6 spelen buiten bij de picknicktafel  een kort St. Maarten- spel, rond het 

lied “Sint Maarten reed door weer en wind”. Dit spel zal 5 à 10 minuten gaan duren. 

 • De kinderen van de kleuterklas t/m klas 4 kijken hiernaar. Ook de ouders zijn hierbij welkom. 

Deel 2 van het feest:  

• De kinderen van de kleuterklas t/m klas 6 gaan zingend in optocht naar het bejaardentehuis 

van Stichting Zorggroep St. Maarten en komen dan weer in optocht terug.  Bij het lopen zullen 

ze lichtjes bij zich hebben (lampions voor de kleuters en “geholde knollen” pompoenen en 

kalebassen voor de kinderen van klas 1 t/m klas 6). En ze zullen de bekende liedjes zingen, die 

bij dit feest horen. Bij terugkomst op school krijgen de kinderen speculaas en chocomel in het 

eigen klaslokaal. Daarna gaan ze naar huis (het tijdstip van naar huis gaan wordt bepaald door 

de klassenleerkracht).  Alle ouders worden gevraagd om dan even buiten te blijven wachten. 

Tijdens het wachten zal er gezorgd worden voor koffie en thee.  

  



 

 

 

 

 

 

Na afloop:  

Als we helemaal klaar zijn, gaan de kinderen weer naar huis. Daarna pas gaan de 

werkgroepouders (eventueel met hulp van andere volwassenen) de boel opruimen. Laten we 

ervoor zorgen dat het beeld (de hele wandeling , de eenvoudige maar mooie aankleding van 

de school) in het geheugen van de kinderen blijft (dus niet een school die, zakelijk met tl- 

lampen verlicht, wordt opgeruimd.) Het is niet de bedoeling dat de kinderen na afloop rond het 

schoolgebouw blijven hangen om bijvoorbeeld de deuren in de omliggende straten langs te 

gaan. 

Enkele praktische zaken:  

• Tijdens de optocht (wandeltocht naar het verpleeghuis en terug) zullen we twee keer een 

drukke straat moeten oversteken. We zijn daarom op zoek naar twee mensen die klaar- over 

willen zijn. Wie dit wil doen, kan zich daarvoor van te voren aanmelden bij Ilse Beekman 

(email: i.beekman@vrijeschoololdenzaal.nl). 

 • Willen ouders met een kind met allergie er zelf voor zorgen dat hun kind bij terugkomst in de 

school iets krijgt ter vervanging van chocolademelk of speculaas? U kunt dit van te voren 

(vanaf 17.15 u.) in de keuken zetten (graag op de verpakking duidelijk aangeven voor welk kind 

het is, en in welke klas het moet komen te staan).  

Voor alle duidelijkheid nog eens het overzicht van de activiteiten en bijhorende tijden:  

• Vanaf maandag 7 nov. t/m vrijdag 11 nov. zijn op school pompoenen te koop.  

• Vrijdag 11 november tussen 17.30 u. en 18.30 de feitelijke viering. 

• Alle kinderen worden vanaf 17.15 verwacht in het eigen klaslokaal. Ouders wachten op het 

schoolplein. 

• Deel 1 van het feest: het Sint Maartensspel, gespeeld door de kinderen van klas 5-6.  

• Deel 2 van het feest: kleuterklas t/m klas 6 wandelen naar het verpleeghuis en weer terug.  

Dan, in de klas een korte bijeenkomst met zang, chocolademelk en speculaas. 

• Rond 18.30 u. is de viering voorbij.  
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  Nieuwsbericht Bazaar 2022 -7 november 2022 

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

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

 
De laatste berichtgeving over de Bazaar dit jaar is een korte terugblik.  
 
Wat was het een fantastische dag afgelopen zondag. Hartverwarmend vonden wij het als 
Bazaarcommissie om te zien hoe druk het was. We hebben het geweten. Lange rijen in het restaurant en 
nauwelijks nog zitplekken in de grote zaal waar de loterij en de prachtige optredens plaatsvonden. 
Geweldig!!! 
 
Ook de standhouders kijken tevreden terug op deze dag.  
 
Dank jullie wel aan IEDEREEN die in welke vorm dan ook geholpen heeft om deze dag tot een groot 
succes te maken.  
 
De totale opbrengst van deze dag is: 

 

3500 Euro  
 

De school heeft hier  een mooie bestemming in gedachten, namelijk de tuin en speelplekken buiten.  
 
En als allerlaatste afsluiter …. heb je schalen of pannen gebracht afgelopen zondag, vergeet niet deze weer op te 
halen op school. 
 
Rest ons voor nu om iedereen een goede tijd richting het nieuwe jaar te wensen met veel mooie jaarfeesten op het 
programma.  
 
De Bazaarcommissie 

   

   

  

http://www.facebook.com/bazaardezevenster


 

 

 

Creatieve Verbindingsochtend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Maarten & Kabouters 

Aankomende vrijdag 11 november gaan we nog weer verder met de kabouterfamilie, maar 

omdat het immers ook Sint Maarten is die dag kunnen ouders die het leuk vinden ook diezelfde 

ochtend een Waldorf-lantaarntje vouwen om bijvoorbeeld 'savonds thuis de eettafel sfeervol 

mee te verlichten. Het vouwen duurt ongeveer 10-15 minuten. 

 

Er is materiaal voor ongeveer 20 personen, dus wil je zeker zijn dat je mee kunt doen meld je 

dan voor de zekerheid even aan. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. 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 

 

 

 

 

 

 

tel:0641751952


 

 

 

Van de kleuters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze lantaarntjes zijn klaar voor het Sint Maartensfeest. 

De optocht komt eraan aanstaande vrijdag. Lopen jullie allemaal gezellig mee in het donker?  

Om 17.30u in de kleuterklas aanwezig en het duurt tot 18.30u. 

 

Dank voor jullie betrokken en gezellige aanwezigheid tijdens onze ouderavond, afgelopen 

woensdag. 

Ik vond het een heel fijne avond. 

 

De zelfgemaakte 5 december kadootjes graag inleveren voor 30 november. 

Ouders die nog geen materiaal hebben kunnen een zelf-maak-pakketje vragen bij juf Ellen. 

Succes! 

 

Juf Dorien en juf Ellen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Van klas 1-2 
 

klas 1 

Wat gaat het lezen goed! Nu we de z van zwaan, de ij 

van ijs en de h van hert hebben geleerd kunnen we 

steeds meer woorden lezen! Donderdag hebben we 

samen nog een heerlijk ijsje gegeten omdat we de ij 

geleerd hadden. Echt ouderwets met een vanille 

bolletje op een hoorntje. Wat was dat smullen! 

Deze week ronden we kern 3 alweer af. Daarom staat deze week in het teken van herhalen en 

zullen we kijken wat de kinderen al allemaal kunnen lezen, schrijven en begrijpen. 

 

We oefenen veel met min en plus. We doen spellen en maken samen een bus. Als we bij de min 

bushalte komen moeten er kinderen uitstappen. Komen we bij de plus bushalte aankomen 

stappen er kinderen in. Overal om je heen zijn er min en plus sommen. Leuk als jullie dit thuis ook 

kunnen stimuleren. Dit kan bij de dagelijkse dingen; vaatwasser uitpakken, de was ophangen of 

opvouwen e.a. Ook dobbelstenen zijn favoriet en leuk om verschillende sommetjes mee te 

oefenen. 

 

Leesbingo 

De kinderen nemen een blad mee naar huis waarbij ze met een dobbelsteen kunnen gooien 

en dan een rij met woorden kunnen lezen. Een spelelement maakt het lezen nog leuker voor 

een kind. En helemaal als een ouder dan ook meedoet! Dobbel mee en lees de woorden van 

de juiste rij. Veel speelplezier! 

 

Klas 2 

We zijn in de rekenperiode met de tafels van vermenigvuldiging bezig. Deze week leren de 

kinderen de tafel van 2 uit hun hoofd. Eerst op rij: 1x2=2, 2x2=4, t/m 10x2=20. Als dit makkelijk 

gaat dan door elkaar: 3x2=?, 6x2=? Ook graag thuis oefenen, de tafel op rij oefenen kan goed 

met de kaartjes die de kinderen meekrijgen. Leg de kaartjes op volgorde op de traptreden. Bij 

elke stap of sprong noemt het kind de tafelsom, van boven naar beneden is natuurlijk moeilijker 

maar een goede oefening. 

 

Het zou fijn zijn als jullie dagelijks blijven oefenen met het klok kijken. Ook merken we dat nog 

niet alle sommen tot 20 geautomatiseerd zijn. U kunt ons helpen door het harten 20 spel te 

spelen. 5 sommen per dag helpt al! U zegt 16, het kind moet dan 4 zeggen. Samen moet het 

altijd 20 zijn.  

1-19, 2-18, 3-17, 4-16, 5-15, 6-14, 7-13, 8-12, 9-11, 10-10 en andersom! Kinderen vinden dit vaak 

erg leuk om te oefenen!  

 

Klas 2 geniet van de legende van Sint Maarten. We vertellen het verhaal van de kleine Maarten 

die geboren werd in Hongarije en later officier werd in het Romeinse leger. Hoe hij over de 

Alpen trok naar de stad Amiens waar hij zijn halve mantel schonk aan de arme bedelaar. Maar 

daar is het verhaal niet afgelopen. Hij vertrok uit het leger en hielp overal de armen en zieken. 

Hij stichtte het eerste klooster in Europa en deed nog veel meer bijzondere dingen. Klas 1 hoort 

alleen het gedeelte van de mantel. 

   

Juf Ilse, juf Els en juf Kim 

   

  



 

 

   

Van klas 3-4 

 
Deze week zijn we begonnen met een nieuwe periode over taal. Woordsoorten in klas 3 en 4 en 

zinsdelen in klas 4 komen dan aan bod. Voor klas 4 is er een deel herhaling, maar wij gaan ons 

best doen om er weer een prikkelende en inspirerende periode van te maken! 

Vandaag zijn we begonnen met bijvoeglijk naamwoorden (de kinderen weten al wat 

zelfstandige naamwoorden zijn). Ze kregen 3 foto’s te zien van bv honden: Schrijf op wat je ziet, 

wat je voelt en wat je weet > een bruine hond, een schattige hond, een aanhankelijke hond. 

Door meerdere plaatjes te zien merken ze dat ze met bijvoeglijke naamwoorden steeds een 

ander kenmerk kunnen geven over een hond (of huis, of persoon) en meerdere soorten 

kwaliteiten beleefd kunnen worden. Met deze kennis gaan ze deze week verder aan de slag 

door een verhaal veel meer kleur te geven met bijvoeglijke naamwoorden. Het spelen met 

woordsoorten en zinsdelen is belangrijk om de betrokkenheid, talige creativiteit en 

uitdrukkingsvaardigheid van kinderen te vergroten. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Juf Dorine en meester Peter  

 

 

  



 

 

 

 

Van klas 5-6 
 

Geen mededelingen. 

 

Meester John en juf Els 
 

 

 

 


