
     
                    

                

                       Agenda 
 
 

  Datum     Activiteit     Opmerking   

19 december    4e Advent: Midwinterhoornblazers 8:05u 

23 december    Kerstviering     12:50u vrij 

26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie    2 weken vrij 

 

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 13 december 2022                                                                                   Week 50 

 

 



    

 

 

 

Van de directie 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gymlessen 

De komende tijd hebben we gym op de donderdag. Voor de woensdag is er helaas geen 

vervanging. Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen hun gymspullen bij zich hebben op 

donderdag? 

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs voor alle leerlingen van De Zevenster heeft voor ons hoge prioriteit. Daarom 

schrijven Gerda Stals, onze intern begeleider, en ik samen een nieuw zorgplan. Hierin 

beschrijven we hoe wij er op school samen voor zorgen dat het onderwijs op De Zevenster 

passend is voor alle leerlingen. Ook wordt hierin beschreven wie onze samenwerkingspartners 

op dit gebeid zijn. We verwachten dat het plan in januari klaar is en zullen het dan met u delen. 

 

Oudertevredenheidsenquete 

Als team zijn we zeer verheugd met de uitkomsten van de oudertevredenheidsenquête. Deze is 

alweer enige tijd geleden afgenomen en nu zijn voor ons de resultaten inzichtelijk. Het is heel fijn 

om te lezen dat de inzet van alle medewerkers van De Zevenster zo wordt gewaardeerd. Uit de 

enquête werd duidelijk dat een relatief groot deel van de ouder(s)/verzorger(s) minder 

tevreden zijn over de schooltijden. Dit onderwerp zal tijdens de volgende MR vergadering 

worden besproken. 

 

Bezoek op 19 december 

Zoals u wellicht weet volg ik een schoolleidersopleiding. De opleiding die ik volg sluit nauw aan 

bij mijn eigen ontwikkeling als schoolleider en de ontwikkeling van de school. Om deze 

ontwikkeling zichtbaar te krijgen komen er op maandag 19 december 2 auditanten op school. 

Zij zullen klasbezoeken afleggen en spreken met een aantal leerkrachten, taal- en 

rekenspecialisten. Daarnaast zijn er gesprekken met enkele ouders en de intern begeleider. Ik 

kijk uit naar dit bezoek, omdat ik het belangrijk vind dat meer professionals bekend worden met 

het Vrijeschoolonderwijs en omdat ik het fijn vind om onze school vanuit verschillende 

perspectieven te bekijken. Uw zoon/dochter zal waarschijnlijk weinig merken van dit bezoek. 

 

Geluksvogels 

De afgelopen weken is klas 3/4 bezig geweest met lessen over geluksvogels. Zij hebben allen 

een geluksvogel getekend of gemaakt en een verhaal geschreven over wanneer je een 

geluksvogel bent. De lessen en gesprekken hierover waren erg inspirerend. De geluksvogels 

worden in de bijlage van De Tubantia op 24 december in de bijlage geplaatst. Deze bijlage zal 

in zijn geheel over geluk gaan. 

 

  Met vriendelijke groet, 

  Féminique Mulder 

 

 

 

 



 

 

 

 

Algemeen 

 
Kerstboom versieren in de binnenstad 

Klas 1/2 en klas 5/6 zijn deze week druk bezig geweest om mooie sterren te maken voor een 

kerstboom in de stad. De kinderen van klas 5 hebben vrijdag de boom versierd. Hieronder het 

resultaat.  

De boom staat op de hoek van de markt, bij Markant, voor wie hem in het echt wil bekijken. 

  



 

   
 

 

Creatieve Verbindingsochtend  

* Kerstbal of sterhangertje prikvilten* 

Aanstaande vrijdag zal de laatste creatieve activiteit zijn van dit jaar. Je kunt dan een kerstbal 

of ster prikvilten van wol. 

De bijdrage in de materiaalkosten zijn €0,50 voor een ster, €1,50 voor een kerstbal en €0,50 als 

de viltnaald onverhoopt breekt/ krom wordt.  

 

Zouden mensen die in het bezit zijn van een koekjesuitsteekvorm in stervorm deze mee willen 

brengen vrijdag? 

 

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 
 

   

In deze derde adventsweek proberen we iedere 

ochtend ons kerstverhaal te spelen. 

Elke dag mag er iemand anders Maria, Jozef, herder, 

waard, ezeltje, osje, engel… zijn. 

Zo bereiden we ons voor op volgende week 

woensdag. Dan laten we jullie het kerstverhaal zien 

en brengen we ons allemaal in kerststemming. 

 

 

 

 

Juf Dorien en juf Ellen 

 

 

 

 

  



 

 

 

Van klas 1-2 
 

Klas 1  

Vanmorgen bezochten we met alle leerlingen van klas 1 de bibliotheek van Oldenzaal. Zo leren 

de kinderen de bieb nog beter kennen. Ze leren spelenderwijs hoe ze de juiste boeken in de 

bieb voor zichzelf kunnen vinden. Het is belangrijk dat kinderen zelf hun boek kunnen kiezen en 

weten hoe het allemaal werkt in de bieb. 

Deze week leren we de l van lantaren en de ou van de oude vrouw. We noemen deze ou de 

'otje ou'.   

 

Klas 2 

Deze week oefenen we nogmaals de tafel van 2, 10 en 5. Fijn als jullie thuis ook helpen bij het 

oefenen van de tafels. 

 

Luciafeest 

Maandag ochtend hebben 3 ouders samen met de kinderen van klas 2, de koekjes gebakken 

die bij het Luciafeest horen. De kinderen hebben eerst het recept gelezen, alle ingrediënten 

afgewogen en samen het deeg gemaakt. Nadat het deeg een uur gerust had hebben de 

ouders samen met de kinderen alle sterren uitgestoken. Wat rook het heerlijk in de gangen! Wat 

fijn dat jullie als ouders klas 2 hebben kunnen helpen. Vanmorgen vierden we een prachtig 

Lucia feest op school en is klas 2 langs alle klassen geweest om de heerlijke koekjes uit te delen 

en het Lucia lied ten gehore te brengen. 

 

Het Luciafeest is een typisch Zweeds lichtfeest dat op 

13 december gevierd wordt. Het feest is vernoemd 

naar de heilige Sint Lucia. Oorspronkelijk werd het 

enkel in Västergötland gevierd, maar sinds de 20ste 

eeuw ook in de rest van Zweden en andere landen 

zoals Noorwegen verspreid. In Zweden duidt het 

Luciafeest het begin van de kerstperiode aan. Het 

Luciafeest lijkt soms veel op het oude 

midwinterlichtfestival dat lang geleden gevierd 

werd. 

 

De traditie bij ons op school is dat de kinderen van 

klas 2 de klassen rondgaan met sterrenkoekjes. 1 van 

de kinderen is Lucia en draagt een krans met 

kaarsjes op haar hoofd. Alle kinderen zijn gekleed in 

wit en zingen het Lucia lied. 

 

Juf Els en juf Kim 
   

  



 

   

 

 

Van klas 3-4 
 

Hieronder enkele foto’s van de resultaten van de lessen “Geluksvogels”. 

 

 

 

 

  Juf Dorine en  

  meester Peter  



 

 

 

Van klas 5-6 
 

Geen mededelingen. 

 

Meester John en juf Els 

 

 

 

 



 


