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8 februari: 

8.30 uur: Koffiemoment       

ouders  

 

15 februari: 

Rapport mee naar huis 

 

16 februari: 

Juf Marleen jarig 

 

18 februari: 

8.30 uur: Inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

 

19 en 21 februari: 

10 minuten 

gesprekken 

 

22 februari: 

Carnaval 

 

25 febr. t/m 1 mrt.: 

Voorjaarsvakantie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Het nieuwe jaar vordert gestaag en de kinderen zijn deze weken 
druk bezig met de verschillende Cito-toetsen.  
 
Twee weken geleden genoten de kinderen buiten van het 
winterweer. Dat leverde mooie taferelen in een witte wereld met 
sneeuwballen, sleeën etc.  
 
In november vorig jaar zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden 
onder de ouders. De belangrijkste conclusies hiervan zijn:  
- het algemene cijfer voor de Zevensprong is een 7,7. 
- positieve zaken: kinderen gaan met plezier naar school,  
  kinderen voelen zich veilig en de vakbekwaamheid van de 
  leerkrachten. 
- aandachtspunten: informatievoorziening richting ouders en   
  het uitdagen van leerlingen aangaande hun leerproces.  
   
Hieronder vindt u de grafieken van de enquête. 
 

 

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 

 
Op dit moment staan we voor een nieuwe planperiode (2019- 
2022). Als team gaan we de visie op het toekomstig onderwijs 
opnieuw bekijken. Hoe ziet het onderwijs er over 5 jaar uit? Waar 
willen we staan? Wat wordt onze stip aan de horizon? Hoe kunnen 
we, naast de structuur die u als ouders als prettig ervaart, goed 
blijven inspelen op de verschillen tussen kinderen? Dit op 
pedagogisch en didactisch vlak. 
 
Wij willen u heel hartelijk danken voor het meewerken aan de  
enquête. 

Vriendelijke groet, 
Richard Kwak 

 
Verkeerssituatie 

In de nieuwsbrief van januari heeft u kunnen lezen dat er een 

overleg gevoerd zou worden met de gemeente. Dit overleg heeft 

inmiddels plaatsgevonden en de voorstellen vanuit school (directie 

en MR) zijn voorgelegd. Het gaat hierbij om een structurele aanpak 

om ervoor te zorgen dat er verkeersveiligheid rond de school beter 

wordt. 

 

Naast hopelijk structurele wijzigingen aangaande de 

verkeerssituatie, heeft u als buurtbewoner wellicht ook gehoord of 

gelezen dat vanwege de bouw van winkelcentrum De Anklaar de 

Sluisoordlaan op bepaalde momenten gedeeltelijk gesloten zal zijn. 

Dit heeft gevolgen voor de verkeersstromen en wellicht krijgen wij 

aan de Pythagorasstraat meer last van sluipverkeer. Aan u het 

vriendelijke verzoek om uw kind zoveel mogelijk lopend of met de 

fiets naar school te laten komen.  

 

 

 

 

 

 

Pythagorasstraat 384 

7323 HW Apeldoorn 

055 -  3604944 

www.zevensprong.nu 

twitter: @ZevensprongNu    facebook.com/zevensprongapeldoorn 

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


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Groei van de schoold 
Zoals u in de nieuwsbrief van december 2018 hebt kunnen lezen, 
hebben we u gevraagd om uw kind tijdig aan te melden bij onze 
school. 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u mededelen dat de groep 
leerlingen met geboortejaar 2015 vol zit. Even voor uw beeld-
vorming, dat is onze huidige groep 0. 
 
Eerder hebben we al gecommuniceerd dat de groepen 2 t/m 8 vol 
zitten. Dit betekent dus dat wij nog plek hebben in onze huidige 
groepen 1. Mocht uw kind geboren zijn in 2016, 2017 of 2018 dan 
willen we u nogmaals vragen om tijdig aan te melden. 

 

Carnaval 

Het is weer zover vrijdag 22 februari viert de Zevensprong 
Carnaval. Het thema van dit jaar is: “Knotsgekke carnaval”.  

De kinderen worden gewoon om 8.25 uur op school verwacht, het 
liefst verkleed. U mag het thema gebruiken voor het verkleden, 
maar dit is niet verplicht. Wees creatief!  
 
Deze ochtend zorgt de ouderraad voor het eten en drinken.  

Om 14:00 uur zijn alle kinderen vrij en kunnen vakantie gaan 
vieren.  

Er zijn een aantal huisregels tijdens de Carnaval. 

*Confetti, serpentines en spuitbussen niet toegestaan. 

*Vrolijke gezichten toegestaan. 

*Knotsgekke outfits zijn welkom! 

De Carnavalscommissie, 

Juf Katinka. juf Marleen en OR 

 
Scholierencross 

Zaterdag 16 maart is er weer de jaarlijkse scholierencross in het 
Orderbos.  De kinderen hebben afgelopen donderdag een brief 
meegekregen om zich op te geven.  

De tijden zijn tussen 13:00 en 16:00. De exacte tijden worden nog 
bekend gemaakt. Opgeven kan tot 21 februari.  

Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij de leerkracht van 
uw kind(eren). 

 

Schaaklessen (buitenschoolse activiteit) 

U kunt uw kind aanmelden voor een nieuwe serie schaaklessen. 
Karel van Delft geeft op 14 en 15 februari proeflessen in een aantal 
groepen (zie bijlage nieuwsbrief). 

 
Onderwijsstaking 15 maart 
 
Zoals u wellicht heeft gelezen, vindt er een landelijke onderwijs-
staking plaats op 15 maart 2019. 
Alle leerkrachten van de Zevensprong hebben ervoor gekozen om 
niet te gaan staken. 15 maart wordt er dus gewoon onderwijs 
gegeven op de Zevensprong. 
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Vacature MR 
 
Wegens het uittreden van een van onze MR leden, treft u in de 
bijlage een vacaturebeschrijving voor de MR aan. 
 

MR (continurooster) 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In de tekst hieronder willen wij u informeren over de voortgang van 
het continurooster, welke het afgelopen half jaar iedere MR- 
vergadering is besproken. De ervaringen aangaande het 
continurooster worden belicht vanuit het perspectief van de ouder 
en het perspectief van de leerkracht. 
 
In algemene zin kan geconcludeerd worden dat ouders positief zijn 
over het continurooster. Ouders geven aan dat het continurooster 
hun kind veel structuur en rust geeft. Een aandachtspunt dat wordt 
aangegeven vanuit ouders is dat kinderen voldoende tijd krijgen 
om hun eten en drinken te nuttigen. Ouders merken dat hun kind 
niet altijd met lege trommels en bekers weer thuis komen. Dit is in 
het team van de Zevensprong besproken en leerkrachten zullen er 
goed op letten dat leerlingen genoeg tijd krijgen om te eten/
drinken. Mocht dit niet zo zijn, zou u dit willen terugkoppelen aan 
de leerkracht? Op woensdag, donderdag en vrijdag is het fruitdag. 
Zou u hieraan willen denken? 
 
Leerkrachten zijn in grote mate tevreden. Het werken met het 
continurooster geeft veel rust in de school en geeft een hoge mate 
van structuur. De eigen pauzes van de leerkrachten is een punt dat 
aandacht behoeft. De meeste leerkrachten hebben, verdeeld over 
de week, minimaal 1 keer een half uur pauze aaneengesloten. 
Daarnaast worden de pauzes verdeeld over twee keer 15 min. Als 
team van De Zevensprong zorgen we ervoor dat we elke dag om 
14:30 uur met het team samenzitten, zodat we met elkaar even 
een pauzemoment hebben.  
 

Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 21 maart mogen de instructie-onafhankelijke 

leerlingen van groep 4 t/m 8 deelnemen aan de wereldwijde 

Kangoeroe wiskundewedstrijd. Zij kunnen zich hiervoor opgeven in 

de klas. Om een beeld te krijgen van de opgaven van deze 

wedstrijd ziet u hieronder een voorbeeld.  

Alle kinderen mogen ook meedoen aan een kleurwedstrijd. In de 

bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een kleurplaat, daar staat ook 

de informatie voor deelname op. 
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Omelet met spinazie 
Ingrediënten 

200 gram diepvriesspinazie 
4 eieren 
Hamreepjes 
Zout 
Kaas 

Bereiding 

1. Laat de spinazie ontdooien in een zeef en druk het vocht er uit 
met een vork 

2. Klop de eieren 

3. Voeg de spinazie, de ham en het zout bij het ei en roer alles 
goed door elkaar 

4. Verwarm een pan met anti-aanbaklaag en doe er wat olie in 

5. Doe het ei-mengsel in de pan, dek af met een deksel en laat 
langzaam garen op laag vuur 

6. Draai de omelet om zodra de bovenkant min of meer gestold is 

7. Na het omdraaien leg je de kaas op de omelet en dek je de pan 
weer af met het deksel zodat de kaas kan smelten 

8. Als de onderkant van de omelet een mooi bruin korstje heeft kan 
je de omelet zo op een bord laten glijden en in snukken snijden 

9. Eet smakelijk! 
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