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2 oktober:  

Voorlichtingsavond PO/VO 

 

3 oktober: 

Start kinderboekenweek 

Juf Susan jarig 

4 oktober: 

Koffiemoment ouders 

10 oktober: 

Open dag PO 

12 oktober: 

Zevensprongshow even 

groepen 

19 oktober: 

Meester Richard jarig 

22 t/m 26 oktober: 

Herfstvakantie 

30 oktober: 

Luizencontrole 

Kijkmiddag groep 3 t/m 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Kinderboekenweek 
We werken vanaf 3 tot 12 oktober rondom het thema; "Kom 
erbij!"van de Kinderboekenweek. 
De kinderen zijn al druk aan het oefenen met het liedje en 
dansje "kom erbij" van Kinderen voor Kinderen. 
Er komt een voorleeswedstrijd, de voorrondes zijn in de klas 
en de finalisten lezen op de Zevensprong show voor en door 
een jury wordt bepaald wie er de voorleeskampioen van 2018 
wordt. 
De ouders van de groepen 1/2B, 4, 6 en 8 zijn hierbij 
uitgenodigd, die groepen doen ook iets tijdens de show. 
Om 13.15 uur leest de midden- en bovenbouw voor aan de 
leerlingen van de onderbouw. 
We gaan er een bijzonder spektakel van maken!  
 
 
 
 
 
 

Trakteren  
De leerkracht vindt het prettig om vooraf te weten wanneer 
een leerling trakteert. 
Het is de bedoeling dat de kinderen iets kleins trakteren. Het 
is vooral een sociale happening. 
Graag rekening houden met allergieën en/of 
levensovertuigingen. Deze informatie kunt u verkrijgen bij de 
leerkracht van uw zoon/dochter. 
 
Voorlichtingsavond PO/VO 
Op dinsdag 2 oktober wordt er een voorlichtingsavond 
gehouden voor leerlingen en ouders van groep 8 op VC  
Cortenbosch. 
De inloop is vanaf 18.15 uur. 
 
Yogalessen 
De na-schoolse yogalessen zijn in september niet gestart 
omdat er niet genoeg aanmeldingen waren. Wilt u toch uw 
kind aanmelden? Stuur Sylvia een bericht voor woensdag 17 
oktober: 
info@letsdoyoga.nl 
Met een minimum van 3 aanmeldingen, zijn de lessen op 30 
okt. t/m 18 dec. Dat zijn 7 lessen voor €43,75 (geen les op 4 
dec. i.v.m. voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest) 
 

 

 

http://www.twitter.com/hertogvgelre
facebook.com/hertogvgelre


 
 

Een wijziging?  

Bijvoorbeeld een nieuw 

(e-mail)adres, 

telefoonnummer, 

noodnummer of iets 

dergelijks?  

 

Geef het door aan de 

administratie: 

 

administratie@ 

zevensprong.nu 

 
 

 

 

 

 

 
Sport van de maand 
Ook dit schooljaar kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8 
zich maandelijks opgeven voor Sport van de Maand. De 
kinderen kunnen dan kennis maken met een aantal (nieuwe) 
sporten. Uw kind heeft hier een boekje van meegekregen. 
Opgeven kan via www.sportvandemaand.nl De kosten zijn 
eenmalig €2.50 Uw kind kan zich dan voor alle beschikbare 
sporten opgeven.  
Hierbij ook een link naar een filmpje over Sport van de 
Maand: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vthd7FqRQkA  
 

Maak kennis met de Sporten van de Maand: Oktober 2018 

Inschrijven kan op www.sportvandemaand.nl  

Spel– en praatgroepen  
Dit najaar starten weer diverse trainingen en spel– en 
praatgroepen voor kinderen. Hierin wordt met kinderen 
gewerkt aan het versterken van onder andere sociale 
vaardigheden en zelfvertrouwen. De organisatie van de 
groepen ligt bij Stimenz en het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). De trainingen worden gegeven door medewerkers van 
het CJG, Stimenz, GGNet en MEE Veluwe. Graag even overleg 
met de leerkracht als de training onder schooltijd plaats zal 
vinden. 
(zie bijlage) 
 
Stagiaires 
Nick Sanders is tweedejaars student onderwijsassistent. 
Hij loopt op woensdag en donderdag stage in groep 5. 
Merel Beumer en Liese de Haan gaan stage lopen in de 
groepen 1/2 A en 1/2 B. 
 

Kleding gevraagd 

I.v.m. plas ongelukjes zijn wij in de onderbouw op zoek naar 

makkelijk zittende kleding. Denk aan leggings, ondergoed, 

joggingbroeken, sokken. Graag inleveren bij de juffen. 

Sport Groepen Wanneer Inschrijven 
tot 

Survival 7 en 8 Woensdag 3 of 
10 oktober 
16:00 – 17:00 

23 septem-
ber 

Handbal 4 t/m 7 Dinsdag 2, 9, 16 
en 30 oktober 
15:30 – 16:30 

23 septem-
ber 

Karate 4 t/m 8 Donderdag 4, 11 
en 18 oktober 
15:30 – 16:30 

23 septem-
ber 

Circus 4 t/m 8 Zaterdag 6 &13 
of 20 & 27 okto-
ber 
11:30 – 12:30 

23 septem-
ber 

Voetbal 4 en 5 Maandag 1, 8, 15 
en 29 oktober 
17:00 – 18:00 

23 septem-
ber 
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