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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 

Het voorjaar is begonnen. De zomertijd is ingegaan en hopelijk 

kunnen we gaan genieten van een prachtig voorjaar en zomer.  

In de onderbouw staat de lente de komende periode centraal en in 

de bovenbouw wordt er gewerkt met een nieuwe methode voor 

begrijpend lezen genaamd ‘Beter BijLeren’. Daarnaast is groep 8 

zich hard aan het voorbereiden op de Cito Eindtoets. 

Natuurlijk zijn er ook weer de nodige activiteiten zoals het 

schoolreisje en de Koningsspelen. 

Als school worden wij ondersteund door een actieve MR en een OR. 

In deze nieuwsbrief doen zij oproepen voor nieuwe leden. Mocht u 

hiervoor belangstelling hebben, dan leest u in deze nieuwsbrief hoe 

u zich hiervoor op kunt geven. 

Laten we er met z’n allen weer een mooie maand van maken! 

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Het is fijn om te merken dat steeds meer ouders de weg naar onze 
school weten te vinden. We merken dat het aantal aanmeldingen 
flink is gestegen. Voor veel groepen in de school zitten we om die 
reden ook vol. Om er voor te zorgen dat er voor uw kind 
gegarandeerd een plek is in de school, vragen we u als ouder om  
uw kind tijdig aan te melden.  

Paasviering 
 

 
  

De paasviering ziet er dit jaar iets anders uit, omdat groep 8 op 
deze dag de centrale eindtoets maakt. Op vrijdag 12 april zullen de 
leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 een Palmpasenoptocht houden 
(deze start om 13.30 uur). Daarover ontvangt u een losse brief. Dit 
jaar doen wij in alle groepen i.p.v. een paasontbijt, een paaslunch. 
Alle leerlingen krijgen op 5 april een kaartje mee waarop het eten 
staat, wat zij mee mogen nemen op donderdag 18 april.  

Het is belangrijk dat de leerlingen van groep 1 t/m 7 bord, beker en 
bestek meenemen. 

We verheugen ons nu al op de komende Paasviering! 

Groetjes van de Paascommissie                                                      
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Grote rekendag 

Woensdag 3 april doet groep 1 t/m 7 mee aan de nationale grote 
rekendag. Het thema is dit jaar “uit verhouding”. De leerkrachten 
voeren een modeshow op, waarna de kinderen in hun eigen klas 
aan de slag gaan met rekenen.  

Schoolvoetbal 

Woensdag 3 april doen twee teams van groep 7 mee aan het 
schoolvoetbaltoernooi. U kunt komen aanmoedigen bij SV Orderbos 
vanaf 15:45 uur. 

Schoolfotograaf 

Donderdag 4 april komt de schoolfotograaf weer op school. Alle 
kinderen komen op de foto. Om de foto’s nog mooier te laten 
worden, is het leuk als de kinderen fleurige kleding aan hebben. Na 
schooltijd is er de mogelijkheid om samen met broertjes en/of 
zusjes die niet op school zitten, op de foto te gaan.  

Verkeersexamen 

Donderdag 4 apri maken de kinderen van groep 7 het theoretisch 
verkeersexamen. Donderdag 11 april is het praktijkexamen aan de 
beurt. Heel veel succes! 

Koningsspelen 

De voorbereiding voor de Koningsspelen is in volle gang. We 
hebben genoeg hulp voor deze dag. Heel fijn! 

Wij zoeken echter nog wel een kruiwagen die we mogen lenen voor 
bij een spel. Als u een kruiwagen heeft wilt u dit dan melden bij juf 
Katinka of juf Kimberley. Alvast bedankt! 

Ouderportaal 
 
In januari zijn we van start gegaan met het ouderportaal van 
Parnassys. Als het goed is heeft u inloggegevens ontvangen via de 
mail. Indien dit niet het geval is kijkt u dan in eerste instantie bij de 
ongewenste mail. Als ook daar niets is binnengekomen, wilt u dan 
een mail sturen naar administratie@zevensprong.nu met als 
onderwerp ouderportaal. Wij zorgen er dan voor dat binnen een 
week de nieuwe inloggegevens worden verzonden. Mocht u dan 
weer niets hebben ontvangen, wilt u dan opnieuw mailen. 
 

Gevonden voorwerpen 

Onze bak met gevonden voorwerpen puilt inmiddels uit. Wij zouden 

het fijn vinden als u zou kunnen kijken of er dingen bij zijn die uw 

kind mist. Dit kan op woensdag 3 april. De gevonden voorwerpen 

liggen dan uitgestald in de centrale hal. De spullen die overblijven 

gaan daarna weg.  

 
Koffiemoment 17 mei 

Op 17 mei 2019 zal tijdens het koffiemoment voor ouders van 

08.30 tot en met 09.00 uur iemand van stichting Leergeld aanwezig 

zijn om voorlichting te komen te geven en vragen te stellen. Hierbij 

bent u als ouder van harte uitgenodigd. 
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Een wijziging?  

Bijvoorbeeld een nieuw 

(e-mail)adres, 

telefoonnummer, 

noodnummer of iets 

dergelijks?  

 

Geef het door aan de 

administratie: 

 

administratie@ 

zevensprong.nu 

 
 

 

 

 

 

Luizen pluizen 

Na elke vakantie op dinsdag en bij een uitbraak controleren 
we de kinderen op hoofdluis. We hebben nieuwe ouders 
nodig om het team te versterken. Ook al kunt u maar een 
paar keer, uw hulp is altijd welkom. Opgeven kan bij juf 
Susan of Miranda Reuvers. 

Schaken 

Op 12 maart vond de Apeldoornse Pupillencompetitie 
Schaken plaats.Twee kinderen van De Zevensprong deden 
mee met een team van schaakschool Het Bolwerk. De 
bedoeling is komend schooljaar een eigen schaakteam van 
De Zevensprong mee te laten doen. Uitslagen enzovoort 
staan op site: www.schoolschakenapeldoorn.nl  

Week van de techniek 

Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en doet een 
sterk beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden. Zoals 
samenwerken, creativiteit en communiceren, 
probleemoplossend vermogen, en zelfstandig en kritisch 
denken. Dat is al reden genoeg om met W&T aan de slag te 
gaan. 

Afgelopen week stond weer in het teken van de techniek en 
hoe vertaalt zich dat naar onze school? 

Naast het dagelijkse lesaanbod waarin onderdelen van 
techniek aan de orde komen wordt er ook elke week tijdens 
het circuit (groep 3 t/m 8) aandacht geschonken aan 
techniek. Met behulp van onze prachtige techniektorens, 
kunnen kinderen kennismaken met verschillende 
uiteenlopende technieken zoals zelf tandpasta, zeepjes of 
haargel maken, een fietsband plakken, aan de slag met 
zonne- en windenergie, bruggen bouwen, enz. enz.  

Wat hebben wij gedaan tijdens de week van de 
techniek: Groep 3 heeft muurtjes gemetseld met echte 
steentjes, troffels en zelfgemaakt cement. Groep 7 heeft 
afgelopen vrijdag weer een bezoek gebracht bij Aventus, 
waar ze een dagdeel kennis konden maken met techniek om 
vervolgens zelf aan de slag te gaan. Zij werden begeleid door 
studenten van Aventus. 

De kleuterbouw heeft afgelopen vrijdag, met hulp van alle 
kinderen uit groep 8, een eigen circuit gedaan. Wie bouwt de 
hoogste toren, welk pakje is het zwaarst, wat blijft drijven en 
wat zinkt, enz.enz. 

Kinderen vinden het erg leuk en worden altijd enthousiast als 
ze ontdekkend leren. We blijven actief en wellicht zijn er 
ouders die tijdens het circuit iets willen vertellen over 
techniek vanuit hun beroep of vrijetijdsbesteding? Laat het 
ons weten! 
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MR nieuws 

Op 5 maart heeft de MR weer een vergadering gehad. Er zijn veel 
onderwerpen besproken, waarvan we een aantal in deze nieuwsbrief zullen 
uitlichten. Mocht u de gehele notulen willen lezen, is deze beschikbaar 
begin mei in de map bij de administratie. 

* De directie is de klimaatbeheersing op school aan het bekijken. 

Opvallend is dat de CO2melders onbekende signalen geven. Het 

ventilatie mechanisme wordt momenteel onderzocht en aangepast 

waar nodig. 

* We blijven het continurooster evalueren en monitoren; de kinderen 

raken steeds meer gewend aan de pauzetijden en er wordt voldoende 

tijd bevonden om het eten en drinken te nuttigen. Mocht u merken dat 

uw zoon/dochter toch geregeld met eten of drinken thuiskomt, vragen 

wij u dit met de betreffende docent op te pakken. 

* Ook heeft de directie een update gegeven over de stand van zaken 

omtrent de verkeersveiligheid rondom school. Hij is in gesprek met de 

gemeente en wijkagent en zodra er concrete ontwikkelingen zijn, zullen 

wij en/of de directie deze in de nieuwsbrief communiceren. 

* In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we een nieuw MR 

lid zoeken vanaf volgend schooljaar. Hiervoor hebben zich 2 

kandidaten gemeld.  

Procedure verkiezing MR lid 

Wanneer er meerdere kandidaten zich beschikbaar stellen, vindt er een 

verkiezing plaats. Wij willen u graag op de hoogte stellen van de 

procedure voor deze verkiezing. Hiervoor is het volgende tijdpad: 

 Kandidaten kunnen zich beschikbaar stellen t/m vrijdag 12 april 

2019. Aanmelden kan via mr@zevensprong.nu 

 De kandidaten stellen zich voor in de nieuwsbrief van 6 mei. In 

de school komen pamfletten met informatie over de kandidaten 

te hangen. 

 Dinsdag 14 mei en vrijdag 17 mei kunt u van 8:20 uur t/m 8:45 

uur uw stem uitbrengen in de hal bij groep 3/4. De papieren 

stembiljetten worden, tegelijk met de nieuwsbrief van 6 mei, aan 

de oudste kinderen van elk gezin meegegeven. 

 Tijdens de stemmomenten zal er een MR-lid aanwezig zijn. Bij 

het inleveren van een stembriefje wordt uw naam afgevinkt op 

een lijst. Zo weten we dat elk gezin één keer gestemd heeft. 

 Vrijdag 17 mei worden de stemmen geteld. De uitslag wordt 

bekend gemaakt in de nieuwsbrief van 3 juni 

 Bij een gelijk aantal stemmen zal een spoedprocedure 

plaatsvinden. 

Wij hopen u op deze manier zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd en zien u 

graag terug tijdens een van de stemmomenten. 
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Nieuwe voorzitter ouderraad 

Na zich jaren dienstbaar opgesteld te hebben in de ouderraad, 
neemt Miranda Reuvers na dit schooljaar afscheid van de 
ouderraad. We zullen haar inzet en motivatie ontzettend missen, 
maar haar zoon zit in groep 8 en gaat volgend jaar de 
Zevensprong verlaten.  

Dit betekent dat de ouderraad op zoek moet gaan naar een 
nieuwe voorzitter. Hieronder staat beschreven wat de ouderraad 
doet, wat de taken van de voorzitter zijn en hoe de procedure om 
tot een nieuwe voorzitter te komen verloopt. 

De ouderraad 

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die worden 
bijgestaan door twee teamleden van de Zevensprong. Samen 
vinden wij het belangrijk dat er op school naast onderwijs ook tijd 
is voor ontspanning en plezier. Daarom zorgen wij dat elk feest 
een spetterend feest wordt met alles erop en eraan. Wij bieden 
bijvoorbeeld ondersteuning bij sinterklaasviering, de kerstviering 
en de koningsspelen. 

Al deze activiteiten worden door ons betaald uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Het is voor ons dan ook van groot belang dat deze 
betaald wordt. 

De OR bestaat nu uit 14 leden en 2 teamleden maar we hebben 
altijd ruimte voor meer leden. 

De voorzitter 

We zoeken dus een nieuwe voorzitter voor de komende drie jaar, 
met daarna de mogelijkheid tot verlenging van twee jaar. De 
voorzitter bepaalt plaats, dag en uur van de vergaderingen in 
overleg met de secretaris, met wie zij/hij tevens de agenda 
opmaakt. Zij/hij leidt de vergaderingen en tekent, met de 
secretaris , de notulen, nadat deze door de leden zijn 
vastgesteld. Zij/hij draagt zorg voor naleving van het 
huishoudelijk reglement. Bij haar/zijn afwezigheid wordt in 
onderling overleg een der aanwezige bestuursleden ter 
vervanging aangewezen. 

De voorzitter draagt er zorg voor dat de begroting voor de 
komende, en de rekening en verantwoording over het afgelopen 
schooljaar, zo spoedig mogelijk worden behandeld in een 
vergadering van het bestuur. U kunt zich beschikbaar stellen en 
hopelijk heeft u net zulke leuke ervaringen en ideeën als uw 
voorganger.  

Wanneer er meerdere kandidaten zich beschikbaar stellen, vindt 
er een verkiezing plaats.  

Procedure 

Wij willen u graag op de hoogte stellen van de procedure voor 
deze verkiezing. Hiervoor is het volgende tijdpad: 

* Kandidaten kunnen zich beschikbaar stellen t/m vrijdag 12 april 
2019. Aanmelden kan via zevor@veluwseonderwijsgroep.nl 

* Tijdens de stemmomenten zullen drie OR-leden aanwezig zijn. 
Bij het inleveren van een stembriefje wordt uw naam 
afgevinkt op een lijst. Zo weten wij dat elk gezin één keer 
gestemd heeft. Bij verhindering kan een ouder worden 
gemachtigd te stemmen, mits dit schriftelijk bij de voorzitter 
is bekendgemaakt.  
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* De kandidaten stellen zich voor in de nieuwsbrief van maandag 
6 mei. In de school komen pamfletten met informatie over de 
kandidaten te hangen. 

* Dinsdag 14 mei en vrijdag 17 mei kunt u van 08:20 uur t/m 
08:45 uur uw stem uitbrengen in de hal bij groep 3/4. De 
papieren stembiljetten worden, tegelijk met de nieuwsbrief 
van 6 mei, aan de oudste kinderen van elk gezin  
meegegeven worden. 

* Tijdens de stemmomenten zullen drie OR-leden aanwezig zijn. 
Bij het inleveren van een stembriefje wordt uw naam 
afgevinkt op een lijst. Zo weten wij dat elk gezin één keer 
gestemd heeft. Bij verhindering kan een ouder worden 
gemachtigd te stemmen, mits dit schriftelijk bij de voorzitter 
is bekendgemaakt.  

* Vrijdag 17 mei worden de stemmen geteld. De uitslag wordt 
bekend gemaakt in de nieuwsbrief van 3 juni. 

 

      Bij een gelijk aantal stemmen zal een spoedprocedure 
plaatsvinden. 

Wij hopen u op deze manier zo goed mogelijk te hebben 
geïnformeerd en zien u graag terug tijdens een van de 
stemmomenten. 

 

Met vriendelijke groet, 

De OR van De Zevensprong 
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