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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De beste wensen namens het team van De Zevensprong. Voor de vakantie 

hebben we met elkaar van een mooie kerstviering kunnen genieten. Alle leden 
van de ouderraad en hulpouders willen we via deze weg dan ook hartelijk 
bedanken. 

Na een welverdiende vakantie is het fijn om ons in januari weer geheel op de 

lesstof te richten. Belangrijk, want in de eerste periode van het nieuwe jaar 
wordt er heel wat afgetoetst. Na de periode van toetsen zult u het rapport van 

uw kind ontvangen en zullen er oudergesprekken plaatsvinden, zodat u 
compleet op de hoogte bent over de ontwikkeling van uw kind. 

Vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

Aanwezigheid schoolverpleegkundige 
Madelon Splinter, onze schoolverpleegkundige, houdt dinsdag 14 januari van 

13.00 uur tot 14.00 uur inloopspreekuur in de ruimte van juf Esther. 
U bent van harte welkom. 

 
 

http://www.zevensprong.nu/


Aanwezigheid School Maatschappelijk Werk 
Wat fijn om te zien dat er al enkele ouders de weg naar Gerda Hakkers, onze 

schoolmaatschappelijk werker, gevonden hebben! 
Ze is iedere donderdagochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur op de Zevensprong in 

de ruimte van juf Esther. 
Donderdag 9 januari kan ze een keer niet, dus de eerstvolgende keer is op 
donderdag 16 januari. 

 

Gezonde school  
Wij willen als school bijdragen aan een gezonde leef- en werkomgeving voor uw 
kind(eren). Daar proberen wij vorm aan te geven en daar kunt u als 

ouders/verzorgers ook aan bijdragen. Wij willen graag vasthouden aan de vaste 
fruitdagen, woensdag, donderdag en vrijdag. Geef uw kind (eren) op die dagen 

fruit en/of groente mee voor het tussendoortje en probeer ook om de lunch zo 
gezond mogelijk te houden. Geef vaker water mee. Daarnaast kunt u op 
verjaardagen ook op een gezond alternatief trakteren. Op dit moment zijn er 

geen kinderen meer op school die een pinda allergie hebben, dus een boterham 
met pindakaas is weer toegestaan.  
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