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8 januari: 

Luizencontrole 

 

22 januari: 

Afscheid juf Marga 

 

1 februari: 

Studiedag: alle kinderen vrij 

 

4 februari: 

Groepen 1 en 2 vrij 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ten eerste een heel gelukkig nieuwjaar gewenst namens het team 

van De Zevensprong. Voor de vakantie hebben we met elkaar van 

een mooie kerstviering kunnen genieten en in de avond hebben de 

kinderen een gezellige kerstmaaltijd met elkaar gehad. Met elkaar 

hebben wij er weer een mooi en sfeervol kerstfeest van gemaakt. 

Wij willen daarbij ook de ouderraad en alle hulpouders bedanken 

voor hun hulp en inzet.  

Na de drukke tijd voor kinderen en leerkrachten rond de feestdagen 

en een welverdiende vakantie is het fijn om ons in januari weer 

geheel op de inhoud van de lessen te richten. Belangrijk, want in de 

eerste periode van het nieuwe jaar wordt er heel wat afgetoetst. 

Ook de tweede helft van het schooljaar zet het team van De 

Zevensprong zich in om met elkaar leerzaam en boeiend onderwijs 

te verzorgen. 

Vriendelijke groet, Richard Kwak 

 

Veluwse Onderwijsgroep: onderwijs voor alle leerlingen 

Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Sinds 

begin van dit jaar hebben de schoolbesturen van de Veluwse 

Onderwijsgroep en AVOO met elkaar gesproken over een mogelijke 

samenwerking. Gedurende het jaar zijn de verschillende 

medezeggenschapsraden en raden van toezicht meegenomen in 

deze gesprekken. Op 6 december jongstleden heeft de 

gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn ingestemd met de 

wijziging van de statuten van AVOO en haar vertrouwen 

uitgesproken in een samenwerking met de Veluwse Onderwijsgroep. 

Dat betekent dat met ingang van 1 januari 2019 Edison College, 

Koninklijke Scholengemeenschap en Gymnasium Apeldoorn deel uit 

maken van de Veluwse Onderwijsgroep. 

Samen willen we werken aan goed onderwijs nu en in de toekomst 

voor alle leerlingen in Apeldoorn. Daarbij staat voorop dat jongeren 

in Apeldoorn moeten kunnen blijven kiezen uit een breed 

onderwijsaanbod passend bij hun achtergrond, talenten, ambitie en 

ontwikkeling. 

 

Verkeer 

In de nieuwsbrief van november is een stukje over de 

verkeerssituatie rondom de school geschreven. Op dit moment zien 

we vanuit ons verzoek om te parkeren op de parkeerplaatsen bij de 

flats nog geen verbetering en dit levert gevaarlijke situaties voor de 

kinderen op. Om die reden kijkt de wegbeheerder van de gemeente 

in samenwerking met een verkeerskundige en de wijkagent met ons 

mee om te kijken naar oplossingen. 

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


 
 

 
 

 

 

 

 

 
Voorstellen nieuwe collega’s 

Juf Yvonne stelt zich hieronder aan u voor. De andere nieuwe 

collega zal dit doen middels een aparte brief. 

Mijn naam is Yvonne de Haan, 48 jaar. In 1993 heb ik in Breda 
mijn diploma gehaald en sindsdien sta ik met veel plezier voor de 
klas. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in (combinatie)groep 1, 2 
en/of 3. Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar 
school komen. In ieder geval kom ik straks al lachend de 
Zevensprong binnen omdat ik niet meer in de file hoef te staan. Ik 
woon in Apeldoorn en heb een dochter van 14 en een zoon van 11 
jaar. In mijn vrije tijd lees ik graag of onderneem iets creatiefs, 
sportiefs of cultureels. Graag ontmoet ik u op 7 januari, of op een 
ander moment in het nieuwe jaar! 

 

Protocol vervangen 

Als team van De Zevensprong hebben wij gesproken over wat te 

doen bij ziekte van een collega. Hieronder treft u een deel van dit 

protocol aan, zodat ook u als ouder weet wat wij doen. 

Scenario 1:   Er komt een vervangende leerkracht voor de te  
                     vervangen periode (een  collega in de groep naast de 
                     groep waar de leerkracht ziek is licht e.e.a. toe en   
                     ontvangt de invaller); relatief gezien geen probleem. 
 
Scenario 2:  Er komt een vervangende leerkracht; leerlingen  
                    reageren onrustig en vertonen vreemd of ongewenst  
                    gedrag; de betreffende leerling(en) wordt/worden uit  
                    de groep gehaald en in een andere groep geplaatst.  
                    Mocht de leerling zich in een andere groep  
                    misdragen, dan wordt de leerling bij Esther of Richard 
                    geplaatst. Zijn Esther en Richard er niet, dan wordt  
                    het kind in (telefonisch) overleg met Esther of Richard 
                    naar huis gestuurd. 

 
Scenario 3: Eén van de mensen die aangaande 

werkdrukverlichting een aanstelling  hebben binnen 
onze school, wordt ingezet om de zieke collega te 
vervangen. 

 
Scenario 4:  Is er geen vervanging en zijn de mensen van de   
                    werkdrukverlichting al veelvuldig ingezet, dan gaat  
                    Esther of Richard voor de groep. 
 
Scenario 5:  Ouders ontvangen ‘s avonds een mail waarin staat            
                    dat hun kind de volgende dag geen les van ons krijgt  
                    en ouders worden vriendelijk verzocht om hun kind  
                    thuis te houden. Lukt dit niet, dan zullen wij voor    
                    opvang zorgen. 
 

 

 

 

 

 

 

Een wijziging?  

Bijvoorbeeld een 

nieuw (e-mail)adres, 

telefoonnummer, 

noodnummer of iets 

dergelijks?  

 

Geef het door aan de 

administratie: 

 

administratie@ 

zevensprong.nu 

Pythagorasstraat 384 

7323 HW Apeldoorn 

055 -  3604944 

www.zevensprong.nu 

twitter: @ZevensprongNu    facebook.com/zevensprongapeldoorn 

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


 
 

 
 

 

 

 

 

 

     In bovenstaand overzicht ziet u het jaarverslag van  

     2017-2018 in een notendop. 
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