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7 mei: 

Luizencontrole 

9 mei:  

Juf Karin jarig 

16 mei: 

Kijkmiddag groep 3 t/m 8 

17 mei: 

8.30 uur: Koffiemoment 

ouders met stichting leergeld 

22 mei: 

Juf Kimberley jarig 

24 mei: 

Conciërge Anton jarig 

27, 28 en 29 mei: 

Kamp Ameland groep 8 

29 mei: 

Groepen 1 en 2 vrij 

30 en 31 mei: 

Hemelvaartsdag en vrije dag 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Nieuwe voorzitter ouderraad  
Beste ouders,  
Mijn naam is Liona Kramer, getrouwd  en moeder 
van Lizzy ( groep 2 b) en Mees 2 jaar.  In het 
dagelijks leven ben ik vooral moeder, maar werk ik 
op de vrijdag en zaterdag bij een reisbureau  wat ik 
al 13 jaar met plezier doe.  Afgelopen jaar heb ik al 
met veel plezier aan de OR mogen deelnemen! Ik 
vind het erg belangrijk dat we veel leuke activiteiten 
voor de kinderen kunnen organiseren. Nu Miranda 
ons helaas zal moeten verlaten, ga ik haar taken 
overnemen. Ik heb er veel zin in om dit 
voorzitterschap op mij te nemen samen met de 
ouders die nu ook al in de OR zitten.   
Met vriendelijke groet,  
Liona Kramer.  
 
Voorstellen juf Jolijn    

Hallo allemaal,   
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Ik 
ben Jolijn van Tongeren en ben 27 jaar oud. Sinds 
1 april ben ik een nieuwe juf op deze school. 
Afgelopen jaren was ik nog aan het studeren. Dit 
schooljaar sta ik op maandag en woensdag tot en 
met vrijdag voor groep 1. De afgelopen tijd heb ik 
deze groep voor het eerst gezien en het was erg 
gezellig! Natuurlijk veel nieuwe gezichten en mooie 
namen om te onthouden, maar dat komt vast goed! 
We gaan er samen een gezellige tijd van maken en 

als u nog vragen heeft kom gerust langs!   
Groetjes van juf Jolijn   
 
Nieuwe promotiefilm op de website  
In samenwerking met enkele kinderen van onze school hebben wij 
een nieuwe promotiefilm op de website gepubliceerd. Het is een erg 
leuke vlog geworden dus neem gerust een kijkje!  
  
Koffiemoment 17 mei met stichting leergeld 
Tijdens het koffiemoment op vrijdag 17 mei om 8.30 uur zijn er 
medewerkers van stichting leergeld aanwezig. Zij vertellen over hun 
stichting en het is mogelijk vragen te stellen. 
 
Buitenschoolse activiteit schaken 
De huidige serie van 10 schaaklessen op de Zevensprong eindigt op 
16 mei. Kinderen en ouders zijn enthousiast over het schaken en 
besloten is dat de docent, Karel van Delft, nog doorgaat tot de 
zomer. 
Ook kinderen die nu niet meedoen, kunnen zich aanmelden voor het 
vervolg. Omdat Karel op een workshopachtige manier werkt, 
kunnen zowel beginners als gevorderden zich opgeven. 
De schaaklessen worden gegeven op donderdagen (23 mei, 6 juni, 
13 juni, 20 juni, 27 juni en 4 juli) en vinden plaats in het atelier op 
school. 
De kosten hiervoor zijn € 30,--. 

Mocht uw kind mee willen doen, dan kunt u een mailtje sturen naar 
k.vandelft@planet.nl 

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


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kandidaten nieuw MR-lid 

Graag stellen wij  de kandidaten aan u voor; 

Sharon van den Hout  

Ik ben Sharon van den Hout, getrouwd en moeder van 2 
kinderen. Onze oudste zoon zit hier op school in groep 1. Wij 
zijn vorig jaar van Noord- Brabant naar Apeldoorn verhuisd, 
omdat dat altijd al onze droom is geweest. Inmiddels wonen 
we hier met heel veel plezier en genieten we enorm met- en 
van elkaar. Van huis uit ben ik psychiatrisch verpleegkundige 
en heb ik later ook nog de opleiding tot kindercoach gedaan. 
Ik heb een eigen praktijk in kindercoaching gehad.  
Ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn, ik ben graag met 
bewustwording bezig en ik vind zingen erg leuk. In Noord- 
Brabant zat ik, zowel bij de kinderopvang als op de 
basisschool, in de Ouderraad. Dit heb ik altijd met veel 
plezier en toewijding gedaan. Tijdens mijn werkzaamheden 
als verpleegkundige was ik ook vaak bezig met de 
beleidsvoering. Ik ben kritisch en deel, vanuit ervaring en 
kennis, graag mijn mening en advies. Ik ben 
oplossingsgericht en ik zie zelden beren op de weg. Ik heb 
een open blik en ben graag met verbetering bezig. Ik voel en 
vind dat kinderen in een veilige en fijne omgeving mogen 
leren, groeien en ontwikkelen. Ik kijk daarbij niet alleen naar 
wat goed zou zijn voor mijn eigen kind, maar wat goed en 
gezond zou zijn voor alle kinderen en de school. Als 
professional en als ouder weet ik hoe lastig het soms kan zijn 
om een balans te vinden tussen betrokken willen zijn, 
schoolregels, dingen die veranderen etc.. 

                                  Floor Steendijk 

Als kandidaat voor de Medezeggenschapsraad wil ik mij 
graag even voorstellen. Ik ben Floor Steendijk, getrouwd met 
Gerben en moeder van Olivier (groep 2) en Merlijn (vanaf 
september 2019 groep 1). Ik werk als fysiotherapeut in 
Apeldoorn en ben sinds dit jaar gespecialiseerd in ouderen.  
Nu ik klaar ben met die specialisatie, wil ik mij graag inzetten 
voor de Zevensprong, eerst als luizenmoeder en straks dus 
misschien ook in de MR. Het is voor mij belangrijk dat ouders 
en leraren een stem hebben in het beleid op school, waarbij 
uiteraard de leerlingen centraal staan. Wij hebben als ouders 
heel bewust voor de Zevensprong gekozen, omdat we de 
sfeer en het soort onderwijs het best voor onze kinderen 
vonden. Ik hoop dat ik deze onderwerpen kan bewaken in de 
MR. 
 

U kunt uw stem uitbrengen op dinsdag 14 en vrijdag 17 mei 
tussen 08.20 uur en 08.45 uur bij de stembus in de hal van 
groep 3/4.  

Met vriendelijke groet, 

De MR 
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