
  

Nieuwsbrief 4 schooljaar 2019-2020 
 

Belangrijke data: 
5 dec. Sinterklaas 

6 dec. Groep 1 en 2 vrije dag 

10 dec. 8.30 uur: Koffiemoment ouders 

11 dec. 14.00 uur: Kijkmiddag groep 3 t/m 8 

13 dec. Juf Emma jarig 

16 dec. Juf Jessica jarig 

19 dec. Kerstviering 

23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 

31 dec. Juf Linda jarig 

 

Voorwoord 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Afgelopen maand heeft Madelon Splinter (jeugdverpleegkundige) zich op het 

koffiemoment voor ouders voorgesteld. In deze nieuwsbrief zal Gerda Hakkers zich aan 

u voorstellen, zij is voor ons op school de schoolmaatschappelijk werker.  

De Sint is weer in het land en de gezellige periode van Sint en Kerst is begonnen. In de 

brief die vrijdag is meegegaan, kunt u meer lezen hoe we dit jaar de Goedheiligman 

willen verwelkomen. Binnenkort wordt u nader geïnformeerd hoe we samen het 

Kerstfeest gaan vieren.  

 

Heel veel leesplezier gewenst. 

 

Vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

Beeldmateriaal Parro               
U kunt zelf aangeven in de Parro app of u toestemming geeft voor het gebruik van 

beeldmateriaal (foto’s en video’s) van uw kind(eren).  
 

Kinderwagens 

In verband met de geringe ruimte in de klassen, willen we u vragen kinderwagens van 

jongere broertjes/zusjes in de gang te laten staan en niet mee te nemen in de klassen. 

 

Spelling oefenen 
Vaak horen wij als leerkrachten: ‘Wat kan ik oefenen met mijn kind?’  Behalve 

regelmatig oefenen met de woorden van taal die de kinderen mee krijgen, hebben wij 

een mooie website waar kinderen kunnen oefenen met spelling: www.spellingoefenen.nl 

Hierbij is het belangrijk om de regel die wij op school toepassen, te gebruiken. Mochten 

de kinderen geen idee hebben welke regel ze extra kunnen oefenen, kunt u kijken op 

het dictee blaadje dat uw zoon of dochter na ieder blok mee naar huis krijgt. 

http://www.zevensprong.nu/


School Maatschappelijk Werk                                                                                                  

 
 
Dag,  

Mijn naam is Gerda Hakkers en ik ben schoolmaatschappelijk werker op De 

Zevensprong. 

Wanneer naar het schoolmaatschappelijk werk? 

Soms maak je je als ouder/verzorger zorgen over je kind. Dan kun je daar altijd over 

praten met iemand op school. Bijvoorbeeld met de leerkracht of de intern begeleider, 

maar je kunt ook in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker.  

Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind. Of je 

maakt je zorgen over het gedrag: je kind is lusteloos of juist overactief; of heeft moeite 

met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten.  

Ook kun je bij mij terecht met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of 

activiteiten in de wijk. 

Vanaf donderdag 12 december houd ik elke donderdag een inloopspreekuur op 

de Zevensprong van 8.00 - 9.00 uur.  

Ik zit in de ruimte van juf Esther. Dit is het kantoor dat grenst aan de centrale hal bij 

groep 3 en 4.  

U bent hier van harte welkom! 

Daarnaast ben ik van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 06 15619818. 

Mocht het niet lukken om mij te bereiken,  dan mag u altijd bellen of een appje sturen 

naar 06 15619818 of mailen naar: g.hakkers@stimenz.nl  

Graag tot ziens!  

Gerda Hakkers  

 

Verkeersveiligheid                    

Om te zorgen voor meer verkeersveiligheid hierbij het volgende verzoek. Voor ouders en 

kinderen die vanaf de Anklaarseweg naar school komen: Steek de weg naar het 

schoolplein over ter hoogte van het eerste hek, bij het grote plein. Op deze plek staan 

ook de poppen en de leerkrachten. Ouders die vanaf de kant van het medisch centrum 

komen, kunnen natuurlijk gewoon aan de rechterkant het grote schoolplein opgaan, 

omdat ze niet hoeven over te steken. 

  

 

  

  

 

mailto:g.hakkers@stimenz.nl


MR nieuws 

18 november heeft de MR weer vergaderd. Wij hebben de wens dat er 

meer gekeken wordt naar gezond gedrag bij het gebruiken van ICT-

middelen, zoals tablets en computers. Met gezond gedrag bedoelen wij 

bijvoorbeeld het aanleren van juiste houding, hoelang er gebruik wordt 

gemaakt van bijvoorbeeld de IPad en afstand tot de ogen. Er is een bovenschools 

beleidsplan gemaakt voor het gebruiken van ICT in de lessen op school. Wij zouden in 

het huidig beleidsplan graag een toegevoegd hoofdstuk willen over gezond gedrag bij 

het gebruik van de digitale leermiddelen. De MR gaat dit advies dan ook geven bij de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Er is ingestemd met: 

- het schoolplan  voor 2019-2023 

- het plan van aanpak van de ARBO-wet 

- het jaarverslag 2018-2019. 

Tot slot hebben we kort gesproken over de communicatie vanuit de school naar de 

ouders toe, bijvoorbeeld over het niet door laten gaan van Sint Maarten. 

Mocht u de hele notulen willen lezen, dan kan dat voortaan via onze website 

www.zevensprong.nu Via schoolinformatie onder het kopje: samen met u. 

Mocht u aan willen schuiven bij de eerstvolgende MR vergadering op 9 januari 2020 dan 

kunt u ons daarover mailen of aanspreken. 

 

Kerstvieringen en activiteiten uit de parochie 
In de Onze Lieve Vrouwe kerk is het volgende te doen 

om op weg te gaan naar kerst en kerst samen met je 

kinderen te vieren   

15 december 10.00 uur: 

meespeelviering voor peuters en kleuters. Hierin spelen 

we het kerstverhaal voor de kleintjes, zingen we liedjes 

en is er een doe-moment waar wat gemaakt wordt voor 

onder de kerstboom thuis.  

24 december 16.30 uur:  

gezinsviering (zonder eucharistie) met een levende kerststal voor en door kinderen.  

 

In de samenwerkingsparochie Franciscus en Clara zijn in de omliggende dorpen Twello, 

Vaassen, Klarenbeek en Loenen op kerstavond 24 december kinderkerstvieringen. Zie 

voor informatie www.franciscusclara.com 

25 december 12.00 uur is er bij de prachtige grote kerststal in de Martinus kerk van 

Twello Kindje Wiegen voor de allerkleinsten 

Kerstwandeltocht in het Matenpark zaterdag 21 december. 

Tussen 17.00 en 19.30 uur kan je inschrijven in de Drie Ranken. Daar vangen 

Romeinse soldaten je op en maken ze groepen om de tocht te lopen. Onderweg 

ontmoet je engelen, herders en koning Herodes en kom je uit bij de stal waar je de 

pasgeboren Jezus vindt. De tocht duurt 40 minuten.  

De kerstwandeltocht is een samenwerking van Stimenz, Don Bosco, 

bewonerscommissie Warenargaarde, kerkcentrum De Drie Ranken en pioniersplek De 

Vuurplaats, en wordt mogelijk gemaakt door diverse winkeliers in de Maten en de 

gemeente Apeldoorn. 
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