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Van de directie  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Nog 3 schoolweken en dan luiden wij de bel voor de zomervakantie! 

De komende weken staan voor ons in het teken van afronding en 

voorbereiding. Maar vooral nog met veel plezier lesgeven aan onze 

leerlingen. In deze nieuwsbrief leest u wat er de komende maand te 

gebeuren staat. Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

namens het team 

Richard Kwak 

 
Zoontje voor juf Kimberley 
 
Vorige week zijn Kimberley en Wietse de trotse 
ouders geworden van Dex. Alles gaat goed met 
de kleine en ze genieten samen volop! 

 

Eerste Communie 
 
23 juni hebben een aantal kinderen van de Zevensprong hun Eerste 
Communie gedaan. Hieronder de trotse jongens en meiden. 
Manouk (gr. 3), Michael en Lynn (gr. 4), Tiziano (gr. 5) en Donato 
(gr. 6): van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie een mooie dag 
hebben gehad! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wennen in groep  3 
 
Op vrijdag 5 en 12 juli gaan de groep 2 kinderen in de ochtend een 
uurtje wennen in groep 3. Daarnaast gaan de kinderen uit groep 3, 
net als de rest van de kinderen in de school, kennismaken op 18 
juli. 
 
Bedankmiddag 

Op vrijdag 5 juli houden we onze jaarlijkse bedankmiddag voor 
hulpouders/vrijwilligers die gedurende het schooljaar geholpen 
hebben op school.  
Omdat wij hier heel blij mee zijn, krijgen de desbetreffende ouders 
vandaag een brief met een uitnodiging. 

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


 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Beroepenmarkt groep 6 

 

Hieronder het verhaal van Anouk en Kuba die met groep 6 naar de 

beroepenmarkt zijn geweest. De beroepenmarkt werd 

georganiseerd door: www.kidscollegeapeldoorn.nl 

 

We gingen naar een talenten-/beroependag. Je ging allemaal 

beroepen uittesten en kon twee dingen doen. Ik ging naar ‘helper’ 

en naar ‘dierenvriend’. 

Bij ‘dierenvriend’ kwam de dierenambulance. Ze gingen je allemaal 

dingen leren over dieren en over hun werk. Er was zelfs een hond 

bij. Aan het einde kreeg je boekjes en kleurplaten. 

Bij ‘helper’ kwamen er mensen van het Rode Kruis. Ze gingen je 
leren wat EHBO is en wat je allemaal moet doen bij EHBO. Ze 
leerden je hoe een enkel– en een vingerverband moet aanleggen. 
Ze gingen je leren wat je moet doen als iemand bewusteloos is. 
Aan het eind kreeg je nog een doosje met pleisters en een boekje. 
Het was heel leuk!! 
Anouk 
 
Ik ging bij de workshop van de ‘natuurvriend’ en van ‘masterchef’ 
kijken. Bij de ‘natuurvriend’ ging je heel veel leren over de natuur, 
bv over planten. We hebben ook geleerd dat je een brandnetel kunt 
eten maar je moet het wel op een bepaalde manier doen. Aan het 
einde kregen we zaadjes van wilde bloemen. 
Bij ‘masterchef’ gingen we Indonesisch koken. Het was een soort 
gehaktbal in een rolletje. We moesten de gehaktbal niet te groot 
maar ook niet te klein maken. Toen het klaar was, konden we er 
chilisaus bij doen.  
Het was heel lekker en we kregen ook het recept!! 
Kuba 
 
 
Zomerslippers 
 
Met het mooie, warme weer van de afgelopen tijd zagen we dat 
verschillende leerlingen slippers droegen die niet handig zijn in 
verband met de veiligheid van de kinderen. 
We bedoelen de flexibele slippers die zo makkelijk buigen dat 
kinderen ermee struikelen etc.  
Wij willen u dringend verzoeken uw kinderen naar school steviger 
slippers/schoenen aan te laten doen. 
 

 

Schooltuintje: hulp gevraagd 

 

Wij hebben het idee om in de patio, bij de grote keuken, een 

schooltuintje te gaan aanleggen. Het lijkt ons voor de kinderen heel 

leuk om een tuintje te gaan onderhouden, om te zien hoe alles 

groeit etc. Hiervoor is het belangrijk dat het tuintje goed aangelegd 

wordt. Dit betekent dat er plantenbakken gemaakt moeten worden 

langs de muren, tegels eruit, goede aarde erin, planken erin.  

 

Hiervoor zijn we op zoek naar (groot)ouders die ons kunnen 

helpen. Wanneer dit moet gebeuren, kunnen we in onderling 

overleg bepalen, ook eventueel buiten schooltijden. Voor nadere 

informatie kunt u terecht bij juf Willeke. 
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Schaken op het 

schoolplein 

 

 
 

 

 

 

 

 
Buitenschoolse activiteiten 
 
Schaken 
Veel kinderen genieten erg van het schaken en daarom gaan we 
ook volgend schooljaar weer schaken aanbieden. De schaaklessen 
zullen plaatsvinden op de donderdagen van 14.00—15.00 uur en 
gaan starten op donderdag 19 september. 
In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een flyer met 
informatie, waarna u uw kind(eren) in kunt schrijven. 
 
Mad science 
Volgend schooljaar komt er ook weer een professor op school om 
Mad Science lessen te geven. Dit gaat gebeuren op een aantal 
vrijdagen. 
Ter voorbereiding hierop wordt er op vrijdag 13 september een Mad 
Science show op school gegeven voor alle kinderen. Daarna krijgen 
zij een inschrijfformulier mee naar huis. 
 
Typecursus 
Voor de typecursus zijn er tot nu toe te weinig aanmeldingen 
binnengekomen. Met deze aantallen zal het geen doorgang vinden. 
 
 
Vakanties en vrije dagen 2019-2020 
 
Hieronder, nog een keer, de vakanties van volgende schooljaar op 
een rijtje, aangevuld met de rest van de vrije (studie)dagen. 
Dan kunt u hier alvast rekening mee houden in uw agenda. 
 
Herfstvakantie 
21 t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie 
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 
24 t/m 28 februari 2020 
Pasen 
10 april t/m 13 april 2020 
Meivakantie 
27 april t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart 
21 en 22 mei 2020 
Pinksteren 
1 juni 2020 
Zomervakantie 
20 juli t/m 28 augustus 2020 
 
Studiedagen voor alle leerlingen 
vrijdag 18 oktober: hele dag 
woensdag 20 november: vanaf 12.00 uur 
maandag 3 februari: hele dag 
donderdag 9 april: vanaf 12.00 uur 
dinsdag 30 juni: hele dag 
vrijdag 17 juli: vanaf 12.00 uur 
 
Extra studiedagen voor kleuters 
vrijdag 6 december (hele dag) 
maandag 10 februari (hele dag) 
woensdag 24 juni (hele dag) 
 

 

 

Een wijziging?  

Bijvoorbeeld een 

nieuw (e-mail)adres, 

telefoonnummer, 

noodnummer of iets 

dergelijks?  

 

Geef het door aan de 

administratie: 

 

administratie@ 

zevensprong.nu 
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Even voorstellen 

 

Charise 

Zoals u heeft kunnen lezen in de formatie en onze mails 

hieromtrent, mogen wij twee nieuwe leerkrachten verwelkomen. 

Hieronder stellen zij zich aan u voor. 

 

Ik ben Charise Beekman, 23 jaar en woon in Deventer. Ik woon 

sinds vorig jaar samen met mijn vriend. Ik ben dol op dieren, dus 

hopelijk zal ooit een hond ons thuis kunnen aanvullen.  

Ook ben ik gek op reizen! Tijdens mijn studie heb ik stage mogen 

lopen in Sydney—Australië op een meisjeskostschool. Als klein kind 

had ik al de wens om voor de klas te staan en dat is gelukt! 

Sinds mijn afstuderen, heb ik gewerkt als invaller en leerkracht in 

de onderbouw. Daarnaast heb ik ondersteuning gedaan in de 

midden– en bovenbouw. 

 

Ik kijk uit naar het komend schooljaar en naar de komst van de 

leerlingen en de samenwerking met ouders. Tot snel! 

Charise 

 

Romy 

Hee, een nieuw gezicht zult u misschien wel denken! Dat klopt! Ik 

ben Romy Raaijman en mag mij, met plezier, voorstellen als 

toekomstige juf op de Zevensprong.  

Na vier jaar werkzaam te zijn geweest op een Nijmeegse 

basisschool is het tijd voor iets nieuws in mijn woonplaats 

Apeldoorn. U zult mij vooral vinden in groep 6 maar ik sta open 

voor iedereen en ben altijd in voor een praatje. 

 

Ik hoop dat we samen een mooie tijd tegemoet gaan. 

Vriendelijke groet en tot na de zomervakantie, 

Romy 

 

Laatste schooldag 

 

Op de laatste schooldag, heeft de ouderraad 

een verrassing. Op vrijdagochtend 19 juli, 

gaat de ouderraad trakteren op een lekker 

ijsje. Maar dat is nog niet alles: op het 

schoolplein komt een heuse stormbaan en 

een springkussen te staan. Zo kunnen alle 

kinderen het huidige schooljaar uitspringen! 

 

 

MR info 

 

Afgelopen 13 juni heeft de MR weer een bijeenkomst gehad. Dit 

was de laatste vergadering van dit schooljaar. We hebben van de 

directie een concept jaarplan 2019-2020 gekregen. Het is erg leuk 

om te lezen en te horen hoe het team van de Zevensprong bezig is 

met verbeterpunten, ontwikkelingen en doelstellingen. Het plan was 

nog zodanig in concept dat er op dit moment geen 

opmerkelijkheden worden gezien. Begin volgend schooljaar zullen 

we een uitgebreider concept onder ogen krijgen. 
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MR info (vervolg) 
 
Wel blijft de pauze van de leerkracht onder druk staan bij ziekte 
en/of afwezigheid van collega’s of uitloop van andere activiteiten. 
Dit vraagt van de leerkrachten om goed grenzen te bewaken en 
strikt om te gaan met de tijd die zij beschikbaar hebben om pauze 
te nemen. 

 
Er is een ICT Beleidsplan opgesteld waar de Veluwse 
Onderwijsgroep mee gaat werken om te kijken hoe digitalisering 
van het schoolwerk geïmplementeerd kan worden in het dagelijkse 
onderwijs. Als MR geven wij het advies om binnen dat beleidsplan 
ook te kijken naar de gezondheids– en welzijnsaspecten bij het 
gebruik van ICT-middelen binnen het dagelijks onderwijs. Leren op 
een computer of iPad brengt ook met zich mee dat kinderen 
onderwezen moeten worden in hoe ze deze middelen verantwoord 
gebruiken. 
 
De nieuwe rollen voor de MR zijn toebedeeld aan de MR-leden. Bij 
de ouderbijeenkomst in het nieuwe schooljaar stellen wij ons aan u 
voor.  
Wij wensen u alvast een fijne zomervakantie en tot in september! 

 
Vakantiebieb 

De bibliotheek geeft dit jaar al vanaf juni een cadeautje weg dat 
lezen stimuleert: de VakantieBieb-app. Speciaal voor basisscholen 
en liefhebbers van het spannende boek gaat deze digitale 
boekenkast dit jaar al in juni open. In de VakantieBieb-app staan 
boeken voor het hele gezin: van romans, thrillers en kinderboeken 
tot tijdschriften en reis- en taalgidsen. Ideaal voor de vakantie! De 
VakantieBieb-app is gratis beschikbaar en te downloaden via 
Google Play en in de App Store.  

Lezen in de zomer is niet alleen leuk en ontspannend, maar voor 
kinderen ook belangrijk: zij kunnen na een hele zomer lang níet 
lezen maar liefst één tot twee AVI-niveaus terugvallen in hun 
leesontwikkeling. Met de VakantieBieb-app kunnen ze zelf hun 
favoriete boek downloaden. In deze digitale boekenkast staan ook 
nu weer grappige, avontuurlijke en spannende boeken. Zo is er 
voor kinderen van 6-9 jaar bijvoorbeeld Dolfje Weerwolfje van Paul 
van Loon of Botel Bibalo, Een spetterend begin van Vivian den 
Hollander. Kinderen van 9-12 jaar kunnen onder andere kiezen 
uit Mees Kees op de planken van Mirjam Oldenhave, De grijze jager 
of de ruïnes van Gorlan van John Flanagan. Natuurlijk zijn er ook 
weer verschillende boeken voor jongeren ouder dan 12 jaar. 
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