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7 t/m 11 juni: 

Vrij Pinksterweekend 

16 juni: 

Juf Dianne jarig 

17 t/m 20 juni: 

Avondvierdaagse 

20 juni: 

Juf Ineke jarig 

26 juni: 

Studiedag: alle kinderen vrij 

26 juni: 

Juf Nicole jarig 

27 juni: 

8.30 uur: Inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
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. Voor kinderen die 

geboren zijn in 2015 en 2016 is er geen plek meer op onze 

school. Wij vragen ouders om hun kind tijdig aan te melden.  

Verlof aanvragen 
 
In een aantal gevallen kunt u verlof aanvragen. Formulieren 
hiervoor zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school. 
Een verlofaanvraag dient uiterlijk 6 weken van tevoren 
ingediend te worden. 
 
MR nieuws 
 
Beste ouders, 
 
Graag willen we jullie op de hoogte brengen van een aantal 
ontwikkelingen en stand van zaken. 
Verkeersveiligheid: de gemeente heeft aangegeven onze 
ideeën niet passend te vinden, maar is wel bereid te kijken 
naar wat wel kan. Er is geen termijn gegeven aan de 
beschikbaarheid van de gemeente in deze. Wanneer er 
ontwikkelingen zijn zullen we hier verder over berichten. We 
verwachten dit pas volgend schooljaar. 
Onze voorzitter Ellen verlaat de MR per volgend schooljaar. 
Haar rol als voorzitter heeft ze wat ons betreft heel goed 
opgepakt. Wij bedanken Ellen hartelijk voor haar inzet en 
zullen haar missen.  
Zoals u weet waren wij op zoek naar een nieuw MR-lid. We 
zijn verheugd te melden dat de verkiezing zoveel stemmen 
heeft opgeleverd en jullie als ouders daarmee hebben 
gekozen voor Floor Steendijk als nieuw MR-lid. Zij zal volgend 
schooljaar aanschuiven. We heten bij deze Floor alvast van 
harte welkom en feliciteren haar met de overwinning. 
Op 13 juni hebben we onze laatste MR-vergadering van dit 
schooljaar. We sluiten het jaar tevreden af. We vinden dat we 
als MR mooie ontwikkelingen hebben doorgemaakt en hopen 
dit volgend jaar voort te kunnen zetten. 
Ook willen we kijken hoe we de MR nog levendiger en 
interessanter kunnen maken voor alle ouders. Mochten jullie 
als ouders ideeën hebben hoe we de MR dichterbij kunnen 
brengen, vernemen wij deze graag. 
 
Groeten, de MR 

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 

 
 

 

 

 

 

 
Kangoeroewedstrijd 

Het is alweer even geleden: 21 maart was de wereldwijde 
Kangoeroe wiskundewedstrijd. Inmiddels is de uitslag bekend. Op 
De Zevensprong hebben Julia en Rosalie uit groep 8 de test als 
beste gemaakt. Zij hadden maar liefst 105 van de 120 punten. Wat 
een knappe prestatie! Op de website www.w4kangoeroe.nl kunt u 
de opgaven met uitwerkingen van dit jaar bekijken. 

Nieuws van de parochie 

Eerste communie viering 23 juni 10.00 uur en 13.00 uur. 

Vormselviering 25 mei 16.30 uur   

Pinksteren: meespeel viering voor de kleintjes Op Pinksterzondag is 
er voor de peuter en de kleuters een viering in het Emmaüshuis. 
Deze viering kent een vaste herkenbare opbouw voor de kinderen 
met eenvoudige liedjes en een doe moment. De schatkist gaat weer 
open en dit keer horen zij het verhaal van Pinksteren.  Ouders, 
opa’s en oma’s zijn welkom om samen met hun kleine kinderen op 
een speelse ongedwongen wijze kennis te maken met de verhalen 
uit de Bijbel en de kerk. 

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. 

Nieuws vanuit Kindercentrum.nl 

KDV De Zevensprong; Samenwerking peuters en kleuters 

Door de samenwerking tussen het KDV en de school leren de 
kinderen de route in school al kennen en is de overstap naar de 
'grote' school straks minder groot. Dit doen we door de peuters op 
een speelse manier kennis te laten maken met de kleuters en de 
juffen van de kleuterklassen. De peuters spelen regelmatig buiten 
samen met de kleuters. Op vrijdagochtend spelen de peuters even 
bij de kleuterklassen in de groep en op vrijdagmiddag wordt er 
gezamenlijk naar het programma “Koekeloere” gekeken.  

Natuurlijk gaat er bij al deze activiteiten een eigen juf van het 
kinderdagverblijf mee.  

BSO De Zevensprong 

BSO De Zevensprong is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 14.00 uur tot 18.30 uur. Waar in het verleden de woensdag en 
de vrijdag nog geclusterd werd op een andere locatie, biedt BSO De 
Zevensprong nu dus 5 dagen opvang aan op eigen locatie.  

Heeft u interesse in opvang bij het KDV of de BSO dan kunt u 
contact opnemen met de klantenservice van Kindercentrum.nl (088
-7500801) of loop gerust een keer binnen op de groep. De 
medewerkers staan u graag te woord. 

 

Team KDV en BSO  

De Zevensprong 
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Hallo allemaal, 

Wij zijn Jaylana, Jayda en Rosalie. Wij hebben een verslag 

over het kamp naar Ameland: 

Wij zijn op kamp geweest naar Ameland. De eerste dag, toen 

we aankwamen, hadden we eerst vrije tijd en daarna gingen 

we naar het strand en daar mochten we ook vrij spelen. 

Daarna fietsten we terug en gingen we kipshoarma eten. 

Toen hadden we een verrassing over een legende van 

Ameland. De tweede dag moesten we vroeg opstaan, want 

we gingen gelijk wadlopen, dat was heel ver fietsen, 

ongeveer 45 minuten. Het was heel interessant en leerzaam. 

Toen we klaar waren, fietsten we door naar de vuurtoren, 

toen mochten we ook in de vuurtoren, dat was heel hoog. 

Daarna fietsten we weer terug, dat was ruim 1 uur fietsen. 

En er waren veel hoge heuvels/duinen. Toen we terug waren 

aten we macaroni. De derde dag hadden we een iets 

uitgebreider ontbijt. Toen deden we een grote schoonmaak 

en toen dat klaar was gingen we naar een grote speeltuin. 

Daarna gingen we in Nes winkelen, daar mochten we vrij 

lopen. Toen gingen we patat eten bij restaurant: De Piraat. 

En daarna begon de terugreis. 

Wij vonden kamp heel leuk en leerzaam, maar ook heel 

gezellig! 

Groetjes Jaylana, Jayda en Rosalie. 
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