
Nieuwsbrief 
Nummer 3 

November 2018 

Pythagorasstraat 384 

7323 HW Apeldoorn 

055 -  3604944 

 

www.zevensprong.nu 

twitter: @ZevensprongNu    facebook.com/zevensprongapeldoorn 

 

 

12 november: 

Studiedag: alle kinderen vrij 

 

13 november: 

8.30 uur: Inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

 

13 november: 

8.30 uur: Koffiemoment 

ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Gevonden voorwerpen 
Onze bak met gevonden voorwerpen puilt inmiddels uit. Wij  
zouden het fijn vinden als u zou kunnen kijken of er dingen 
liggen die uw kind mist. Dit kan t/m woensdag 7 nov. 
De gevonden voorwerpen liggen uitgestald in de centrale hal. 
De spullen die overblijven gaan daarna weg. 
 
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 en kinderen 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.  
Wij zien nu immers soms gevaarlijke situaties ontstaan. Het is 
in het belang van de veiligheid van de kinderen om het 
oversteken op bovenstaande manier te doen. Ook ouders die 
met auto’s komen, willen we vragen de auto te parkeren op 
de parkeerplaatsen bij de flats. Dit maakt het instappen en 
uitstappen van uw kind(eren) ook veiliger. Gaat u met de 
auto vóór of in de buurt van de ingang van het schoolplein 
staan, dan wordt de straat geblokkeerd. Daarnaast is het écht 
niet veilig voor de kinderen die daar lopen of fietsen. Wij 
rekenen op uw medewerking!  
 
Gezonde school  
Wij willen als school bijdragen aan een gezonde leef- en 
werkomgeving voor uw kind(eren). Daar proberen wij vorm 
aan te geven maar 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 maar 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. Samen gezond eten is ons motto. Doe mee! 

Tiny Forest 
Apeldoorn is één van de 12 geselecteerde gemeenten in 
Nederland die samen met IVN Nederland elk 4 bosjes (Tiny 
Forest) gaan realiseren. Een Tiny Forest is een mini-bosje ter 
grootte van een tennisbaan, met veel bomen en struiken. 
Naast dat het de natuur dichterbij brengt, krijgt elk bosje een 
buitenlokaal, waar de hele school en de buurt gebruik van 
mag gaan maken. Groep 5 en 6 gaat helpen planten en krijgt 
3 gastlessen van IVN Natuureducatie. Voor meer informatie 
kunt u kijken op https://www.ivn.nl/tinyforest. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

MR nieuws! 

Er zijn een aantal wisselingen geweest binnen de MR en we 

beginnen dit schooljaar met de volgende samenstelling;  

Jeroen Stens (leerkracht groep 7) 

Marleen Wittenberg (leerkracht groep 3) 

Kimberley Bouwknegt (leerkracht 1/2A) 

Ellen Boermans (ouder en voorzitter) 

Yvonne van Groenendaal (ouder en secretaris)  

Sandra van Ark (ouder) 

 

Wij vergaderen ongeveer 1x per 2 maanden en wel op de 

volgende data:  

woensdag 14 november,  

maandag 7 januari,  

dinsdag 5 maart,  

woensdag 8 mei en  

donderdag 13 juni.  

Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht u willen 

aanschuiven, dan is het fijn als u dit van te voren laat weten 

aan één van de MR leden.  

 

Onze speerpunten voor dit schooljaar zijn o.a.; monitoren 

continurooster, monitoren ouder portaal, bespreken school- 

en jaarplan, 21 eeuwse vaardigheden en de taal- en 1e 

opvangklas. 

Ook zouden we de verkeers- en veiligheidssituatie rond 

school weer eens onder de loep willen nemen.  

Graag zouden we u willen vragen om uw input te geven voor 

bovengenoemde onderwerpen of andere onderwerpen die 

binnen de MR passen. Voelt u zich vrij om ons aan te spreken 

op het schoolplein of via de mail uw vragen en/of 

opmerkingen kenbaar te maken. 

 

De notulen van de vergadering zijn openbaar en te vinden in 

de map in de teamkamer. 

 

Met hartelijke groet, 

De MR 
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Breng– en haaltijden  

Omdat we constateren dat er met enige regelmaat kinderen 
‘s ochtends te vroeg op school komen, willen we nog weer 
eens even de regels omtrent de schooltijden onder ieders 
aandacht brengen. Vanaf 08.15 uur zijn er leerkrachten op 
het plein om toezicht te houden. Vóór 8.15 uur worden de 
kinderen dus niet op school verwacht. De kinderen van de 
eerste opvang klas mogen vanaf 8.15 uur de klas in. De 
kinderen uit de andere groepen blijven buiten op het plein. 
Om 08.25 uur gaat de bel. Op dat moment mogen de 
kinderen in groep 1/2 met hun ouders naar binnen. De 
kinderen van groep 3 t/m 8 gaan onder begeleiding van de 
leerkracht naar binnen toe om hun jas en tas op te hangen 
en de klas binnen te gaan. Wij vragen u vriendelijk erop toe 
te zien dat uw kind niet te vroeg naar school vertrekt en dat 
u uw kind (eren) niet voor 08.15 uur bij school afzet in geval 
ze naar school worden gebracht. 

Invalproblematiek 

U heeft er ongetwijfeld over gelezen of gehoord in de media: 
het vinden van goede invalleerkrachten is erg lastig. Voor ons 
is dat niet anders. 

Via de brief wil ik u op de hoogte stellen van het feit dat wij 
binnen onze Stichting momenteel geschikte leerkrachten in 
onze Talentpool hebben opgenomen, maar dat deze pool nog 
niet voldoende is om alle invalmomenten op te kunnen 
vangen. Voor de herfstvakantie vindt een nieuwe werving 
plaats. Wij gaan er vanuit na deze procedure een Talentpool 
te hebben met voldoende én geschikte leerkrachten om de 
benodigde invalmomenten op te kunnen vangen.  

Tot die tijd zullen wij gebruik maken van 4 opties, te weten:  

Wij proberen intern te kijken of een collega het onderwijs kan 
verzorgen aan de klas. Dit kan bijvoorbeeld een parttime 
leerkracht zijn.  

Wij nemen contact op met de Talentpool of er een geschikte 
collega beschikbaar is. 

Mocht bovenstaande niet lukken, dan verdelen wij de klas 
over de andere klassen. Elke klas heeft een vaste verdeling 
van de kinderen over de klassen, wat betekent dat kinderen 
opgevangen worden in dezelfde klas.  

Wanneer de afwezigheid langer aanhoudt en wij nog steeds 
geen invaller hebben kunnen vinden, kan dit betekenen dat 
wij u vragen om uw kind een dag thuis te houden. Het kan 
ook betekenen dat wij dit vragen aan een klas waarvan de 
leerkracht wel aanwezig is zodat wij de last kunnen verdelen 
en samen kunnen dragen. Bij ons staat voorop dat wij de rust 
en structuur zoveel mogelijk proberen te waarborgen, 
ondanks dat wij weten dat het op dit soort momenten heel 
erg lastig is. Wij vertrouwen erop u op dit moment voldoende 
te hebben geïnformeerd.  
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Ziektemeldingen  

Wanneer uw kind ziek is en daarom niet naar school kan 

komen, vragen wij u uw kind op tijd af te melden.  

U kunt dat doen door ‘s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur 

naar school te bellen.  

 

Van de ouderraad 

Afgelopen week heeft uw kind een  “bag 2 school” mee naar 
huis gekregen. Het zou fijn zijn als u deze vult met oude 
kleding, dekens enz. 

Voor elke kilo die we binnen halen ontvangen we geld. Dat 
geld gaan we gebruiken voor  activiteiten voor uw kind op 
school. Verzamel dus zoveel mogelijk!! 

Inleverdata zijn 20 en 21 november op school. 

BVD.   De ouderraad 

 

Klassenouders 

Groep 1/2 A: moeder van Imke en moeder van Siem 

Groep 1/2 B: moeder van Lizzy en moeder van Amar 

Groep 3: moeder van Jeremy en moeder van Milou 

Groep 4: moeder van Lynn 

Groep 5: moeder van Phileine en moeder van Max 

Groep 6: moeder van Anouk 

Groep 7: moeder van Mick en moeder van Eline 

Groep 8: moeder van Rosalie en moeder van Maaike  
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